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Vamos Juntos em Defesa da Capesesp!

O Sintsef convoca todos os filiados da Funasa e do 
Ministério da Saúde, usuários da Capesesp, a votar na 
eleição de parte dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
do plano de autogestão. Estamos apoiando a Chapa 
2 formada exclusivamente por trabalhadores. Essa 
também é a orientação da Condsef/Fenadsef.

A votação é on line, começou ontem e termina hoje 
(18/05), para participar basta  acessar:
www.capesesp.com.br, clicar na imagem principal do 
site que indica a eleição, daí é só inserir o número do 
cartão do plano e sua senha. Caso não lembre ou não-
possua senha, você pode ligar para 0800 727 7207.

Ontem, 17/05, foram realizadas novas assem-
bleias para escolha de delegados e delegadas da 
região Norte, que irão participar do 12º Con-
gresso do Sintsef em outubro deste ano. Os fi-
liados de Tianguá elegeram seus representantes 
em Assembleia que contou com a participação 
da Direção Colegiada do Sintsef e a Coordena-
ção da Desnort.

Vale lembrar que as 
delegadas e delegados 
eleitos nas assembleias, 
por local de trabalho, 
são referendados para 
discutir e deliberar so-
bre a reforma 
estatutária do 
Sintsef que 
ocorrerá dia 
20 de outu-
bro, na pro-
gramação do 
congresso.

SIntsef e Desnort em Tianguá Plantão Jurídico 
na delegacia Sindical do Cariri

Hoje pela manhã (18/03), na 
Delegacia Sindical do Cariri 
(DSC), no Crato, aconteceu 
mais um plantão jurídico 
para atender os(as) filiados 
(as) da região. A atividade 
contou com a presença da 
Coordenação Jurídica e da 
Advogada do Sintef, Joyce 
Rangel.

DESTREC participa de evento 
em defesa do Serviço Público

Na manhã desta sexta-feira (18/05), a 
coordenação da Delegacia Sindical dos Três 

Climas (DESTREC) participou de Seminário 
sobre a importância de defender os serviços 

públicos. Promovido pela Federação dos 
Trabalhadores no Serviços Público Munici-
pal do Estado do Ceará (Fetamce) o evento 

aconteceu no auditório do IFCE de Itapipoca.

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br
http://www.capesesp.com.br

