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SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO ESTADO DO
CEARÁ

SINDAECE

OFÍCIO SINDAECE Nº 08/2021 Fortaleza/CE, 09 de março de 2021.

ASSUNTO: Assembleia Extraordinária Online Convenção Coletiva de Trabalho SEASEC e SINDAECE.

Prezado(a) Administrador(a),
A Diretoria do SINDAECE vem por meio deste, informar aos interessados que diante das

orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da determinação do Governador do Estado do

Ceará, via último Decreto Nº 33.965, datado de 4 de março de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado

do Ceará, as atividades não essenciais foram suspensas entre os dias 05 de março a 18 de março de

2021. Dessa forma, a Assembleia Extraordinária marcada para hoje, dia 09 de março de 2021, para

deliberar sobre os seguintes assuntos da ordem do dia: a) Pauta de negociação para firmação de Acordo e

Convenção Coletiva de Trabalho e b) Autorização para que a Assembleia torne-se permanente até a

celebração de convocação e/ou Acordo Coletivo de Trabalho, conforme abaixo relacionados: O Sindicato

das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará – SEACEC, ocorrerá via e-mail durante o dia

09 de março de 2021 a partir das 17h e que as confirmações via e-mail e informações e documentações

trocadas serão anexadas a Ata resultante da Assembleia Extraordinária. Essa decisão foi acordada entre

todos da Diretoria SINDAECE, registrado no presente Ofício SINDAECE 08/2021 e divulgado via mídias

sociais do SINDAECE (Instagram, Fanpage e Site).

No mais, pedimos desculpas por qualquer transtorno. Estamos trabalhando e nos adaptando com

esse cenário de pandemia para não pararmos as atividades essenciais, como as Convenções e Acordos

Coletivos de Trabalho.

Nosso atendimento continua online via e-mails, redes sociais e WhatsApp.
● E-mails: atendimento@sindaece.org.br e tesouraria@sindaece.org.br
● Telefones móveis: (85) 99685.2822 / 99786.4079 (WhatsApp)
● Site: www.sindaece.org.br
● Fanpage: Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará – Sindaece
● Instagram: SINDAECE

Mantenha contato conosco, atualize seus dados!

Para mais informações, entre em contato.

Para dúvidas, informações e orientações sobre a pandemia Coronavírus (COVID-19), os(as)

associados(as) que possuem plano de saúde do convênio UNIMED CE e SINDAECE, devem entrar em

contato diretamente com a Central de Atendimento e/ou canais de comunicação da UNIMED CE. Diretoria

do SINDAECE agradece desde já sua contribuição e participação!

A LUTA CONTINUA!

Atenciosamente,
Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima
PRESIDENTE SINDAECE

CRA-CE 2553
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