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Clique e saiba mais
• Federais esperam que próxima reunião com SRT traga proposta alternativa para 

avaliação da categoria
• Senado aprova aumento do tempo de internação para adolescentes em conflito 

com a lei
• OMS alerta que 10% da população global tem distúrbio de saúde mental
• Luis Nassif: O sanatório geral da política
• A verdadeira missão do Jornal Nacional. Por Paulo Nogueira
• SINTSEF/CE promove encontro de Formação Política para filiados da RMF

Duas assembleias diferentes ocorrem nos próximos dias: amanhã e no dia 23

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará 
- SINTSEF/CE, em conformidade com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, convoca os servidores 
públicos federais para fazerem parte da ASSEMBLEIA GERAL, a ser realizada no dia 23 de julho de 2015, às 
17h em primeira convocação e às 17h30min, em segunda convocação, na sede do SINTSEF/CE (Rua 24 de 
maio, 1201 - Centro), para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Greve dos servidores 
públicos federais; 3)Encaminhamentos

Fortaleza, 15 de julho de 2015
A DIREÇÃO COLEGIADA

Fique atento! Amanhã 
assembleia elege 
delegados para 

Plenária da Condsef

Amanhã tem 
Seminário de Saúde 
do Trabalhador na 

Região do Cariri. 
O encontro é na 

Delegacia Sindical 
(R. José Carvalho, 

240 - Crato/CE) às 8h. 
Participe!

A greve dos servidores federais está em amplo processo de 
construção. Com este sentido, duas assembleias ocorrem nos 
próximos dias. A primeira, amanhã, 16 de julho, às 17h, na 
sede da entidade, direciona-se aos fliados de Fortaleza e Região 
Metropolitana, de todos os órgãos. Na pauta a discussão da greve 
dos servidores federais, eleição de delegados para a plenária 
nacional da Condsef, que ocorrerá no dia 18 de julho, em Brasília, 
e encaminhamentos. Compareça! A assembleia do dia 23 de julho 
segue o edital de convocação publicado acima.

Não 'habemus' 
mais Papa?

As manifestações 
politizadas do Papa 
tiveram pouca 
repercussão nas pautas 
nobres da grande mídia. Mas e se ele 
tivesse defendido o liberalismo de direita?

Leia mais

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1LiG8Qu
http://bit.ly/1LiG8Qu
http://bit.ly/1HxsVyL
http://bit.ly/1HxsVyL
http://bit.ly/1HxtJnl
http://bit.ly/1K7uVAT
http://bit.ly/1SlE4rn
http://bit.ly/1KKaeh7
http://www.brasildefato.com.br/node/32436
http://www.sintsefceara.org.br
https://www.facebook.com/SINTSEFCE
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