
Ano VI - Nº 1081 - 05/08/2016

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary

Jornalista responsável: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce)
estagiária de jornalismo: Letícia Almeida (UFC)

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Clique e saiba mais
•	 CresCe	greve	Contra	entrega	do	Pré-sal	e	desmonte	da	Petrobras
•	 Frentes	uniFiCadas	dão	largada	à	jornada	olímPiCa	Pelo	‘Fora	temer’
•	 através	do	esPorte,	Projeto	remar	Promove	inClusão	de	Pessoas	Com	neCessidades	esPeCiais
•	 servidores	organizam	outra	semana	de	resistênCia	a	PlP	257/16	que	imPõe	arroCho	ao	setor	PúbliCo

Assembleia estatutária ocorre em 20 de agosto
De acordo com covocação do 11º Congresso, ocorrido em 

setembro de 2015, e em conformidade com os artigos 14, 17, 
18, 19 e 20 do seu Estatuto, a Direção Colegiada do SINTSEF/
CE convida os filiados para participarem de uma Assembleia 
Estatutária, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2016, com 
início às 8 h em primeira convocação, e às 8h30, em segunda 
convocação, no Romanos Hotéis (Rua Padre Pedro Alencar, 2200, 
Messejana – Fortaleza(CE), para discussão e deliberação dos 
seguintes pontos de pauta: 1) Alteração Estatutária do SINTSEF/
CE; 2) Adequação do Estatuto às determinações propostas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego. 3) Assuntos gerais.

O atual estatuto está disponível em nosso site. Clique e aCesse. 
Participe da Assembleia. O sindicato é de todos!

Assembleias elegem delegados ao XII Congresso da Condsef
Entre os dias 4 e 8 de 

dezembro de 2016, acontecerá 
o XXII Congresso da Condsef, 
em Cuiabá, Mato Grosso. 
O SINTSEF/CE tem direito a 
enviar 90 delegados eleitos em 
assembleia e mais um indicado 
pela Direção Colegiada. Além 
destes, os diretores Luis 
Carlos e Sandra Lúcia 
são delegados natos por 
serem da executiva da 
Condsef. No dia 3/12 
haverá uma estatutária 
da Condsef, da qual o 
sindicato participará com 
18 delegados.

As assembleias para eleição 
de delegados já começaram. 

Na Capital, a primeira 
assembleia ocorreu ontem, no 
Ministério da Fazenda (foto). 
Hoje está agendado encontro 
no Ibama. Acesse o calendário 
completo de assembleias aqui. 

Próximas assembleias:
CAPITAl:

• 10/08 - 09h - Base aérea e 
12h - Hospital militar

• 11/08 - 09h - Colégio militar
• 12/08 - 12h - EBSErH

INTErIOr:
• 08/08 - 08h30 - Napan/Ipu
• 09/08 - 08h30 - Sec. de 

Saúde/Bela Cruz
• 09/08 - 10h - 6ª CrES – 

Itapipoca
• 09/08 - 15h - Escola São 

José - Pentecoste
• 13/08 - 08h - Delegacia 

Sindical/Cariri
• 13/08 - 09h - Delegacia 

Sindical/Centro Sul

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2azZJjN
http://bit.ly/2aXPOG2
http://bit.ly/2b0vHFy
http://bit.ly/2aW1UR7
http://sintsefceara.org.br/nosso-sindicato/estatuto/
http://sintsefceara.org.br/wp-content/uploads/2016/08/CALENDARIO-DE-ASSEMBLEIAS-ELEICAO-DE-DELEGADOS-AO-XII-CONCONDSEF.pdf

