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Clique e saiba mais
•	 Segue	força	tarefa	contra	PLP	257/2016	que	eStá	na	Pauta	do	congreSSo	em	regime	de	urgência
•	 #PanamaLeakS:	É	PreciSo	vazar	o	vazamento!
•	 o	PaSSado,	o	PreSente	e	o	futuro	do	goLPe
•	 em	temPoS	de	cóLera,	humor	deve	cutucar	aS	certezaS,	diz	gregório	duvivier

Filiados do MS e Funasa descentralizados devem atentar para  
assembleia de eleição de delegados de base

Divulgamos no boletim de ontem, 4 de abril, a proporção de 
delegados sindicais de base a serem eleitos de acordo com o número 
de filiados dos seus locais de trabalho. Há porém, uma particularidade 
em relação a locais com menos de 5 filiados, caso comum entre os servidores do 
MS e Funasa que trabalham de forma  descentralizada, cedidos ao estado e aos 
municípios. Para estes filiados as assembleias serão feitas da seguinte maneira: os 
locais que tem um mínimo de 5 servidores filiados terão assembleias normalmente, 
de acordo com a proporção já divulgada (clique aqui). Já os locais com menos de 
5 filiados devem reunir-se em uma única assembleia a ocorrer dentro da CRES 
correspondente àqueles locais de trabalho.

Lembramos que as eleições para delegado de base do SINTSEF/CE terminam em 11 de maio. 
Os responsáveis por organizar as assembleias são os atuais delegados de base de cada local de 
trabalho. O número de delegados por local de trabalho varia de um (1) delegado e um (1) suplente 
e até doze (12) delegados e três (3) suplentes, de acordo com a proporção definida pelo Estatuto do 
SINTSEF/CE.  clique aqui e saiba outros detalhes.

“A tarefa da repactuação progressista, portanto, 
consiste em agarrar a Constituição Cidadã com 
as duas mãos, transformando-a de estorvo dos 
endinheirados, em ponte retransmissora do espírito 
de 1988 e 2002 para o futuro brasileiro.

A exemplo da resistência ao impeachment, 
trata-se de unir o país em uma frente pela 
legalidade constitucional, opondo a ‘lamparina dos 
desgraçados’ à conjura do filé mignon.(...)

Em outras palavras, a repactuação de um 
novo ciclo de investimento com distribuição da 
riqueza é indissociável do avanço da democracia 
participativa no país.

Uma Conferência Nacional das mães do Bolsa 

Família, por exemplo, que fazem do Brasil a 
referência mundial na luta contra a fome e a 
miséria, por certo adicionaria nervos e musculatura 
nessa equação.

Conferências nacionais dos bolsistas do Fies e 
do Prouni; bem como conferencias extraordinárias 
da reforma agrária, da saúde, da educação, da 
cultura, do petróleo, da comunicação etc deveriam 
fazer parte da ferramentaria democrática nesta 
hora decisiva da repactuação nacional.

Ou será que apenas a família Frias tem direito 
de expor na primeira página o que advoga como 
futuro para a sociedade e o desenvolvimento?”

editorial da carta Maior - leia texto coMpleto aqui

Guia da repactuação: resgatar o espírito de 2002 em 2016

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1RW6MkX
http://bit.ly/1USRZvh
http://bit.ly/1Ydj8H3
http://bit.ly/25IM7rJ
http://bit.ly/1q354Vl
http://bit.ly/1SrYNcX
http://bit.ly/237XXNg

