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Em Brasília, Condsef discute cenário político atual
Ontem, 8, o Conselho Deliberativo de Entidades (CDE) 

reuniu-se para discutir o cenário político e econômico 
atual. O coordenador jurídico do SINTSEF/CE, Adriano 
Duarte, representou nossa entidade, que também contou 
com a presença do coordenador Carlos Eugênio como 
observador e dos integrantes da direção da Condsef, Luis 
Carlos Macêdo, coordenador geral e Sandra Lúcia Mota, 
delegada de base pelo Incra.

Acontece hoje, em Brasília, Plenária Nacional da 
Condsef. Dentre os pontos a serem debatidos está a 
possível deflagração de uma greve pelos servidores 
federais. Os delegados do SINTSEF/CE  para a plenária 
foram eleitos em assembleia no último dia 1º e são: José 
Guedes Neto, Carlos Eugênio Sousa e Afonso Barbosa. 
Amanhã a Confederação promove um seminário sobre 
negociação coletiva com a participação de sua direção 
executiva.

Clique e saiba mais
• 2º dia da Jornada de Lutas termina com Planejamento garantindo início de 

negociações da pauta dos federais ainda este mês
• Câmara aprova texto-base do projeto que regulamenta terceirização
• Como votou cada deputado no projeto de lei que regulamenta a terceirização
• Terceirização divide opiniões: modernidade para uns, precarização para outros
• Nove motivos para você se preocupar com a nova lei da terceirização
• Chega ao Senado MP dos servidores de ex-territórios
• Policial branco é detido por matar homem negro na Carolina do Sul (EUA)

Convocatória do 11º Congresso  - IV - DA ELEIÇÃO DE DELEGADOS (1)
• Os delegados serão eleitos entre os filiados em 

assembleia por local de trabalho, na proporção de 
01(um) delegado para cada 05(cinco) presentes, ou 
fração igual ou superior a 03(três). Sendo proibida a 
duplicidade ao filiado participar de assembleia em 
outro local de trabalho;

• Para eleger os delegados nos locais de trabalho faz-se 
necessário o quorum mínimo de 05(cinco) filiados 
presentes à assembleia;

• Os filiados da Capital e Região Metropolitana de 
Fortaleza, aposentados e pensionistas, serão eleitos 
em assembleia específica na sede do SINTSEF/
CE. Na Região Metropolitana e no Interior do 
Estado serão eleitos em assembleias específicas no 
município-sede das Delegacias Sindicais de Base e/ou 
descentralizadas; (...)

Clique e confira a convocatória completa

Nesta sexta, 9, Oficina de Comunicação estará 
na Região dos Três Climas

Amanhã, a equipe de Comunicação do SINTSEF/CE estará 
em Itapipoca, reunida com filiados da Região dos Três Climas 
para discutir as interferências da mídia em nossa vida e as 
possibilidades de cada um fazer também comunicação. 
A Oficina, iniciada em julho em Fortaleza, já percorreu 
as regiões do Maciço de Baturité, Sertão Central, Vale do 
Jaguaribe e Norte. Em maio o projeto segue para o Cariri e 
Centro Sul.
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