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Ano VII - Nº 1449 30/04/2018

Começa a preparação para o 
12º Congresso do sintsef: 

confira os principais pontos da convocatória 
realizada na última reunião de delegados 

sindicais de base
O Conselho de Delegados Sindicais de Base, 

reunido em 14 de abril de 2018, na cidade de 
Fortaleza/CE, em conformidade com os artigos 
12, 13, 14, 15 e 16 do Estatuto do SINTSEF/CE, 
convoca o 12º Congresso do SINTSEF/CE, com 
o tema: UNIDADE CONTRA O GOLPE! EM DEFESA 
DA DEMOCRACIA! NENHUM DIREITO A MENOS!  
à realizar-se no período de 18 a 21 de outubro 
de 2018, no Hotel Parque das Fontes, em Bebe-
ribe/CE.

PAUTA 
- Análise de Conjuntura Nacional e Interna-

cional;
- Balanço da Organização e da Luta dos Tra-

balhadores;
- Estratégias políticas do SINTSEF/CE junto 

ao movimento sindical, popular e estudantil;
- Plano de Lutas.

PARTICIPANTES
Os delegados eleitos, dentre os filiados, em 

assembleia nos locais de trabalho e/ou em as-
sembleia específica de acordo com o item IV, 
participarão com direito à voz e voto.

ELEIÇÃO DOS DELEGADOS
Os delegados serão eleitos entre os filiados 

em assembleia por local de trabalho, na pro-
porção de 01(um) delegado para cada 05(cin-
co) presentes, ou fração igual ou superior a 
03(três), sendo proibida a duplicidade ao filia-
do participar de assembleia em outro local de 
trabalho;

ASSEMBLEIAS
 O período para realização das assembleias 

será de 02 de maio a 30 de julho de 2018.

ENTREGA DAS TESES
O período para entrega de teses, na Secreta-

ria do SINTSEF/CE, será de 02 de maio a 30 de 
julho de 2018, no horário de 08h às 12h e das 
13h às 17h, sendo as mesmas reproduzidas pelo 
SINTSEF/CE.

Acompanhe em nossas mídias (Voz, Facebook 
e site) o calendário das assembleias e leia con-
vocatória completa em www.sintsef.org.br

Amanhã é dia de luta! Contamos com as filiadas e os filiados do Sintsef - Participe!

http://sintsefceara.org.br/confira-a-integra-da-convocatoria-do-12o-congresso-do-sintsefce/

