
Você é delegado sindical de base? 
Já foi ou tem interesse em ser?

O Delegado de Base 
é o representante dos 
trabalhadores, eleito em cada 
local de trabalho ou região, 
para atuar na atividade 
sindical, mobilização dos 
servidores, ampliação da 
discussão política, dentre 
outras atividades. O Delegado 
Sindical de Base é de extrema 
importância para o efetivo 
funcionamento da entidade 
sindical.

De acordo com o Estatuto 
do SINTSEF/CE, os novos 
delegados sindicais de base 
devem ser eleitos até 60 dias 
após a posse da nova direção 
colegiada. A data em questão 
é 11 de maio.

Então, se você é delegado, 
convoque as eleições de 
seu local de trabalho. Se 
você pretende ocupar 
essa importante função, 
informe-se mais sobre ela 
em nosso Estatuto (clique 
aqui) e em nosso site (aqui). 

Também converse com os 
companheiros de trabalho 
que já são ou foram 
delegados e venha somar 
forças a esta luta que é de 
todos nós!
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Clique e saiba mais
•	 Reivindicações	do	funcionalismo	fedeRal	apResentadas	ao	goveRno
•	 o	BRasil	está	sendo	engolido	pela	coRRupção	—	e	poR	uma	peRigosa	suBveRsão	da	democRacia

•	 meRcosul	pode	suspendeR	BRasil	se	o	golpe	vingaR
•	 uma	sociedade	pluRal	e	diveRsa	pRecisa	encaRaR	a	impoRtante	taRefa	de	comBate	ao	Racismo

Delegados Sindicais de Base: eleições vão até 11 de maio

Com a finalidade de melhor atender aos 
filiados de nossa entidade, o departamento 
jurídico do SINTSeF/Ce dispõe de novo 
horário de funcionamento, incluindo o 
horário de almoço. Agora, o setor funciona 
direto, de segunda a sexta-feira das 9h às 
17h. Confira o detalhamento do horário dos 
advogados em nosso site, clicando aqui.

Departamento jurídico 
do SINTSEF/CE volta a 
funcionar no horário 
do almoço

Saque total do Pasep vai 
atender cerca de 830 mil 
servidores

Aproximadamente 830 mil servidores 
e empregados públicos que contribuíram 
para o programa de Formação de 
patrimônio do Servidor público (pasep) 
têm direito ao saque total do saldo da sua 
conta individual. Segundo o Ministério 
do planejamento, Orçamento e Gestão, 
podem sacar os trabalhadores que 
contribuíram até 4 de outubro de 1988, 
desde que não tenham feito resgate total 
do seu saldo. leia	mais
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