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Sindsep inicia, esta semana, inscrição Nosso voto pode
para Representante Sindical de Base fazer a diferença

Dando sequência ao processo de formação dos
servidores federais iniciado com o seminário preparatório para
Representante Sindical de Base (RSB), o Sindsep-PE realiza, entre
os dias 24 e 28 de setembro, as inscrições para eleição dos novos
RSBs. Mas não são todos os servidores que precisam fazer a
inscrição, apenas os de órgãos em que a votação será por urna.
Nos locais onde a eleição vai se dar por aclamação, em assembleia
especíﬁca, a inscrição deverá ser realizada na hora.
Precisam se inscrever com antecedência os servidores
da Superintendência Federal de Agricultura (SFA), Superintendência Regional do Trabalho (SRT), Fundaj, Ebserh, Incra, IFPE
Recife e Ministério da Saúde. Para isso, terão que ligar para (81)
3131.6350 - ramal 6369 ou 99976.2837. Podem ainda comparecer pessoalmente à sede do Sindsep, das 8h às 12h e das 13h às
17h, e falar com Sandro ou Joelson.
Os servidores do DNOCS Recife, Funasa Garanhuns,
Caruaru, Limoeiro, Petrolina, Salgueiro, Arcoverde, Ouricuri, Serra
Talhada e Afogados da Ingazeira e IF Vitória e Belo Jardim não
precisam de inscrição prévia, já que a votação será em assembleia
que o sindicato irá realizar especiﬁcamente para esse ﬁm. Acompanhe nos nossos informativos o calendário da eleição. Os escolhidos vão compor o Conselho Deliberativo do Sindsep, junto com
a direção da entidade e o Núcleo de Aposentados e Pensionistas.

Chegou a hora de
mandar para casa deputados e senadores que votaram contra os trabalhadores. Boa parte da bancada
pernambucana no Congresso Nacional votou a
favor da Lei do Teto - que
congela investimento público por 20 anos -, da reforma
trabalhista e da terceirização. No dia 7 de outubro
vamos dar o troco, elegendo
deputados e senadores que
têm origem na classe trabalhadora. E mais: temos que
garantir a vitória de um
presidente da República
que mude esse cenário de
caos que está levando o
Brasil para o fundo o poço.
Vamos votar certo e fazer o
Brasil Feliz de Novo.

