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Filiado a CUT e a CONDSEF

INDS EP PE

Pagamento de processo
foi suspenso pelo TRF-5
O TRIBUNAL Regional Federal
da 5ª Região (TRF-5) suspendeu os requisitórios de pagamento previstos para o mês de
dezembro, alegando que não
houve repasse de verba por
parte da União. Com isso, mais
de 500 filiados ficarão sem receber seus créditos no momento. Essas pessoas, por sinal, já haviam recebido carta
do Sindsep-PE informando data de pagamento. Essa é a segunda vez que a União não repassa verba à Justiça para pagamento de processos. Em dezembro de 2013, os requisitórios de pagamento também
foram suspensos.

ASSEMBLEIAS
Amanhã, dia 15, às 18h (1ª
chamada) e às 18h30 (2ª), no auditório do Sindsep-PE, será realizada uma assembleia geral extraordinária para tratar da criação da Federação Nacional dos
Trabalhadores no Serviço Público Federal. Todos filiados estão
convidados para participar.
Na terça, 16, das 10h às 12h,
será realizada outra assembleia
na sede do sindicato, mas dessa
vez, voltada aos aposentados e
pensionistas. A pauta gira em
torno dos informes do último encontro nacional do setor, promovido pela Condsef, no final
de novembro. Participe!

www.sindsep-pe.com.br

RECESSO
DO DIA 22 deste mês a 4 de
janeiro de 2015, o Sindsep-PE
estará fechado. O recesso atingirá a sede, em Recife, e as
subsedes nas cidades de Vitória de Santo Antão, Caruaru,
Garanhuns, Ribeirão, Salgueiro
e Petrolina. Como tem feito
nos últimos anos, o sindicato
está acompanhando o calendário da Condsef e da CUT-PE.
As atividades serão retomadas
no dia 5 de janeiro.
Nesta sexta, dia 19, o expediente na sede do Sindsep-PE
será até às 16h. Após esse
horário, a direção do sindicato
estará se confraternizando com
os seus funcionários. A diretoria da entidade pede a compreensão de todos.
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