
Na noite de ontem, 29 
de fevereiro, o SINTSEF/
CE vivenciou a emoção de 
inaugurar a Biblioteca Patativa 
do Assaré. O evento contou com 
a presença de vários filiados e 
público em geral.

Em sua fala a coordenadora 
de formação política Onidracir 
do Rosário resumiu a emoção 
do momento: “A biblioteca enfim é real. É uma conquista 
que ficará para a história de nossa entidade e da qual 
esperamos que qualquer gestão que por aqui passe, 
cuide com afinco, zele com carinho e garanta sua 
existência enquanto houver Sindicato dos Trabalhadores 
do Serviço Público Federal no Estado do Ceará.”

Na cerimônia, a professora Adelaide Gonçalves foi 
convidada a realizar a abertura oficial do espaço, 
cortando a faixa da inauguração. Adelaide também 
fez uma fala sobre Patativa do Assaré e a importância 
da iniciativa.

O carpinteiro Valdemir, responsável pelos móveis 
do lugar conferiu sorridente o seu trabalho pronto. 

Alegria semelhante vivenciou a bibliotecária Raquel Jeniffer, que durante os últimos meses, ao lado 
da colegada Lianna Cláudia, organizou o acervo da biblioteca. Confira imagens em nosso site.
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E a votação começou. Nesta terça-feira, 1º de março, os mesários de cada local 
de trabalho de Fortaleza e Região Metropolitana recolheram as urnas junto 
à comissão eleitoral para dar início a coleta de votos. Nas delegacias a 
distribuição ficou a cargo das coordenações. Até amanhã às 17h para os 
locais de trabalho de uma maneira geral e até ás 20h para as unidades 
de saúde os filiados podem votar para eleger Direção Colegiada, Conselho 
Fiscal e no caso do interior do estado também as coordenações das 
delegacias. Na imagem, filiada vota na sede do SINTSEF/CE.

Fique atento! Não deixe de exercer o seu direito e dever de votar. Um 
sindicato forte depende de todos.

Filiados tem dois dias para eleger Direção Colegiada, Conselho Fiscal e 
coordenações de delegacias
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