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Organização sindical

Eleições do Sintsef/BA

Mensalidade do Sintsef-BA terá
desconto sobre parcela do 13º

Continuam abertas até o próximo dia 16/11, as inscrições de
chapas para a eleição da nova

12/11/2015 – Os filiados ao

co de qualidade não acaba aí e

Direção Estadual e Conselho Fis-

Sintsef-BA tiveram suas men-

precisa continuar.

cal, efetiva e suplente, do Sin-

salidades sindicais majoradas

O Sintsef-BA não aceita

este mês, por conta do rece-

o recebimento do imposto sin-

2016/2018. As inscrições podem

bimento da segunda parcela do

dical, por acreditar, como enti-

ser feitas apenas nos dias úteis

décimo-terceiro

nos

dades sérias como a CUT e a

na sede do sindicato, em Salva-

vencimentos de parte dos tra-

Condsef defendem, que a con-

dor (rua Francisco Ferraro, 25-A,

balhadores do serviço público

tribuição sindical deve ser vo-

Nazaré). As eleições acontecerão

federal. O desconto é isolado e

luntária. Mas diante do cresci-

nos dias 10 e 11/12/2025 em

não implica em reajuste do

mento das mobilizações que

Salvador e no interior do estado,

valor da mensalidade sindical,

patrocina

com urnas fixas e itinerantes.

que permanece no mesmo per-

aumento de gastos com passa-

Participe do processo eleitoral e

centual de 1% do vencimento

gens, caravanas, materiais e

ajude-nos a construir um sindi-

bruto de cada filiado.

atividades em geral, o sindica-

cato ainda mais forte e repre-

to foi obrigado a buscar uma

sentativo.

salário

A incidência da mensalidade sindical sobre o décimo-

e

do

consequente

nova forma de apoio.

tsef-BA para o triênio

Campeonato

terceiro salário acontece desde

Para não sobrecarregar

2009 e visa estruturar melhor

a contribuição dos trabalhado-

Chega ao fim, neste sábado, 14,

o Sintsef-BA para os desafios

res num único mês do ano e

a 17ª edição do Campeonato de

cada vez maiores que se apre-

onerar ainda mais os gastos de

Futebol dos SPFs, organizado

sentam para a categoria. Este

seus filiados, optou-se por di-

pelo Sintsef-BA, através da Co-

ano, mais uma vez o sindicato

vidi-la em dois momentos dis-

ordenação de Esporte e Cultura.

esteve representado nas diver-

tintos, nos meses de junho e

Este ano as equipes do DNOCS e

sas atividades locais e nacio-

novembro. O critério escolhido

SINDAEB (também finalista na

nais decisivas para ampliar a

para eleger os meses de inci-

edição anterior, no ano passado)

unidade e a organização dos

dência

disputam o título numa partida

trabalhadores. Esta participa-

mesmo utilizado pela Adminis-

que promete ser inesquecível. O

ção foi fundamental para pro-

tração Pública, que se vale

jogo será realizado, como de

duzir os efeitos vitoriosos obti-

também dos meses de junho e

hábito, em Salvador, na sede da

dos nas negociações da Cam-

novembro para dividir o paga-

ASDNER, no bairro de Itapoan.

panha Salarial e na assinatura

mento do décimo-terceiro salá-

Em seguida, haverá uma breve

de acordos coletivos de nossa

rio. Dessa forma, a etapa res-

confraternização com os partici-

base. Mas a luta pela valoriza-

tante da contribuição acontece

pantes, filiados e dirigentes do

ção do servidor e serviço públi-

agora, na folha de novembro.
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o

