
 

  
 

 

Ofício circular nº 001/2022 - DN/SINASEFE 

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. 

 

Companheiras (os), 

 A Direção Nacional (DN), no uso das suas atribuições estatutárias, convoca suas seções 

sindicais para a 170ª PLENA do SINASEFE, a ser realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2022 

de forma híbrida, presencial (no San Marco Hotel em Brasília-DF) e on-line (pela plataforma ZOOM 

licenciada pelo SINASEFE), para deliberar a seguinte pauta: 

1. Informes da DN e das Seções Sindicais; 

2. Conjuntura e Lutas da categoria: (PEC 32/2020, FORA BOLSONARO, 

Reordenamento da Rede, Portaria 983 e Controle Eletrônico); 

 3. Campanha Salarial, Indicativo de GREVE em 09/03/2022; 

 4. Congresso Eleitoral convocado para maio/2022; 

 5. Encaminhamentos. 

 

O credenciamento online terá início no dia 14/02/2022 das 08h00 às 19h00 e se estenderá até o 

dia 18/02/2022 das 08h00 às 19h00. 

 

O credenciamento presencial será no dia 19/02/2022 das 08h00 às 12h00. 

 

Dia 19 de fevereiro (sábado) 

08h – 12h: Confirmação das delegações na mesa do credenciamento; 

09h – 10h: Informes da DN 

10h – 13h: Informes das Seções Sindicais 

13h – 14h30: Intervalo do Almoço 

14h30 – 18h: Discussão sobre Conjuntura, Lutas da categoria, Campanha Salarial e  

Indicativo de Greve; 

18h – 19h: Lanche; 

19h – 21h: Congresso Eleitoral (apresentação e votação das propostas das comissões). 

 

Dia 20 de fevereiro (domingo) 

09h – 12h: Continuação do Congresso Eleitoral; 

12h – 13h30: Intervalo para almoço; 

13h30 – 16h: Discussão sobre conjuntura e as Lutas da categoria; 

16h – 17h: Votação dos encaminhamentos da Conjuntura e das Lutas da categoria; 

17h – Encerramento. 

 

 

 
Camila de Souza Marques Silva 

Coordenadora Geral de plantão 



 

  
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Para o credenciamento online deverão seguir rigorosamente as orientações: 

 

1) É obrigatória a identificação do todas/os as/os participantes da plenária na sua janela; 

 

2) Será criado um grupo de WhatsApp: Sala de Espera 170ª Plena, onde serão adicionadas(os) 

todas(os) participantes 170ª da Plena; 

 

3) Credenciamento de delegados (as) de base: envio para o e-mail: 

administrativo@sinasefe.org.br no período de 14 a 18/02/2022 das 08h às 19h, do edital de 

convocação da assembleia, ata da assembleia, com o registro do número de participantes, lista 

de presença (Print da tela do chat + lista de nomes) em papel timbrado; 

 

4) Credenciamento de delegados (as) de base: envio para o e-mail: 

administrativo@sinasefe.org.br  no período de 14 a 18/02/2022 das 08h às 19h, do edital de 

convocação da assembleia, ata da assembleia, com o registro do número de participantes, lista 

de presença (Print da tela do chat + lista de nomes) em papel timbrado; 

 

5) Atenção: Nas atas de assembleia de base e reunião de diretoria informar impreterivelmente o 

nº de celular com WhatsApp dos (as) delegados (as) e observadores (as) para que os(as) 

mesmos (as) sejam adicionados (as) na Sala de Espera da 170ªª Plena para que recebam o link 

de participação; 

 

6) Será disponibilizado o link da sala de reunião da plenária no dia 19/02/22 às 8h 

exclusivamente na Sala de Espera 170ªª Plena, não podendo em hipótese alguma ser 

encaminhado para outras (os). O link divulgado no grupo do WhatsApp é de acesso individual 

e intransferível da (o) participante. 

 

7) Poderão participar 02 delegadas (os) de base ou apenas 01 delegada (o) de base e 01 

delegada (o) de diretoria; 

 

8) Todas (os) participantes, ao ingressar na sala de reunião, deve obrigatoriamente colocar seu 

nome completo no chat, o que valerá pela sua assinatura no credenciamento; 

 

9) De acordo com a Alínea “c”, do Artigo 47, incisos I, II e Parágrafo Único do Artigo 48 do 

Estatuto do SINASEFE, a seção sindical deverá estar em dia com suas obrigações estatutárias, 

no caso dessa plenária, referente ao mês da consignação de janeiro 2022, pago até dia 10 

de fevereiro de 2022; 

 

10) A seção que por algum motivo não credenciar nenhum (a) delegado (a) poderá se 

inscrever observadores (as). 
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Para o credenciamento presencial deverão seguir rigorosamente as orientações: 

 

01)  No credenciamento presencial, deverão ser entregues: a) cópia do edital de convocação 

da assembleia, b) ata da assembleia de base e c) lista de presença (nome completo dos 

participantes) registrando o número de participantes da assembleia que elegeu as (os) 

delegadas (os) de base em papel timbrado. Entregar também: a) ata de reunião de 

diretoria em papel timbrado, informando os nomes das (os) diretoras (es) participantes 

da reunião com 03 (três) assinaturas, se houver delegada (o)  de diretoria; 

 

02)  No credenciamento efetuarão o pagamento no valor de R$ 20,00 para cada participante: 

delegados (as) e observadores (as); 

 

 

03)  Somente os delegados (as) pessoalmente, poderão retirar os crachás, mediante 

apresentação de documento com foto; 

 

04)  A 170ª Plena será constituída exclusivamente pelas (os) delegadas (os) eleitas (os), 02 dois 

delegados (as) por seção, observadores (as) credenciados (as) pela seção sindical e pelos 

membros da DN; 

 

05)  O SINASEFE NACIONAL sugere para hospedagem o SAN MARCO HOTEL – 

Brasília-DF Departamento de Reservas 

Contato: (61)2103 - 8441 | (61) 2103 – 8442 | WhatsApp: (61) 9.9999-3340 

 

06) A 170ª Plena será realizada de forma híbrida, presencial e on-line exclusivamente em 

função da PANDEMIA. 

 

  

 

 


