
Amanhã os delegados eleitos para o XII 
Congresso da Condsef viajam para Cuiabá (MT) 
onde ocorrerá a programação do Encontro a 
partir de sábado 3. Confira algumas coisas que 
você não pode esquecer:

1) Para o embarque - Documentos de 
identificação, nº do localizador e o Cartão 
Nacional de Vacinação atualizado.

2) Malas - Lembre de identificar bem a sua 
mala. Se ela for muito comum coloque algo que 
ajude na identificação, como um lenço ou fita 
colorida.

3) Ida ao aeroporto - Um ônibus sairá do 
SINTSEF às 13h30, não podendo haver atraso, 
em virtude da hora do embarque.

4) Dinheiro - O pagamento das diárias só 
será feito em Cuiabá, portanto, os delegados 

devem ter condições 
de arcar com 
suas despesas de 
alimentação e taxi 
durante este primeiro 
dia.

5) Horário dos vôos 
- ATENÇÃO - são 4 vôos, 
em horários próximos, mas 
diferentes, sendo eles:

•	15:24   TAM  3889/3596 
•	16:12   GOL  1709/1716 
•	16:26  TAM   3785/3596  
•	16:31  TAM   3235/3373

Se você ainda não sabe qual o seu vôo 
confira	em	nosso	site (Clique aqui).

Ano VI - Nº 1158 - 1º/12/2016

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

Jornalista responsável: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce)

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

Clique e saiba mais
•	Denúncias	Derrubam	um	ministro	
De	temer	a	caDa	mês	(brasil	De	
Fato)

•	 Para	Joaquim	barbosa,	
imPeachment	De	Dilma	Fez	brasil	
voltar	a	ser	“rePública	De	
bananas”	(revista	Fórum)

•	 temer	leva	País	
a	FunDo	Do	
Poço	e	míDia	é	
cúmPlice,	Dizem	
economistas	(rba)

a Chantagem Consiste em ameaçar uma 
pessoa, grupo ou Corporação Com vistas que 

a pessoa, grupo ou Corporação ameaçada 
Cumpra Certas exigênCias, geralmente para 

proveito próprio do ameaçador.
   Foi isso que os proCuradores da Força-tareFa da operação 
lava Fizeram ao dizer que podem aCabar Com a operação se o 
Congresso aprovar a lei que permite punição por abuso de 

autoridade também a juízes e proCuradores.
o proCurador do ministério públiCo Federal (mpF) Carlos 
dos santos lima Foi o verbalizador da ameaça. ele disse, na 

entrevista Coletiva realizada em Curitiba na tarde desta quarta-
Feira (30), que a Força-tareFa da lava jato “pode abandonar 
os trabalhos”, se o que Chama de “proposta 
de intimidação de juízes e proCuradores” For 

aprovada. (...) se a Chantagem prosperar, a 
demoCraCia é que será a vítima.

blog do rovai - leia mais

XII Concondsef começa amanhã
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