
         

VII CONGRESSO DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CHAMADA DE TESES

A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado
do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, convida os seus sindicalizados para, individual ou
coletivamente,  apresentarem  teses  que  versem  sobre  o  tema  do  VII  Congresso  do
Sindipúblicos: um novo sindicato para novos desafios e sobre a) Conjuntura Internacional,
Nacional e Estadual; b) Balanço das ações; c) Plano de Lutas e d) Reforma Estatutária. As
teses deverão ser encaminhadas para o e-mail  secretariageral@sindipublicos.com.br com o
assunto: “Tese para o VII Congresso” com o arquivo anexo em Word. Para publicação no
caderno do VII Congresso, os textos devem ser enviados até o dia 24 de julho e ter tamanho
até 7.000 (sete mil) caracteres, incluídos espaços e pontuações. Textos enviados até o dia 31
de julho,  dentro do padrão acima,  serão apresentados de maneira  avulsa.  Textos enviados
posteriormente ou que excederem o limite de tamanho serão publicados no espaço referente
ao VII Congresso no site do Sindipúblicos (sindipublicos.com.br).

Vitória, 13 de julho de 2022.

Iran Milanez Caetano

Presidente do SINDIPÚBLICOS

mailto:secretariageral@sindipublicos.com.br

	
	VII CONGRESSO DO SINDICATO DOS
	TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO
	ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
	CHAMADA DE TESES
	A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo – SINDIPÚBLICOS, convida os seus sindicalizados para, individual ou coletivamente, apresentarem teses que versem sobre o tema do VII Congresso do Sindipúblicos: um novo sindicato para novos desafios e sobre a) Conjuntura Internacional, Nacional e Estadual; b) Balanço das ações; c) Plano de Lutas e d) Reforma Estatutária. As teses deverão ser encaminhadas para o e-mail secretariageral@sindipublicos.com.br com o assunto: “Tese para o VII Congresso” com o arquivo anexo em Word. Para publicação no caderno do VII Congresso, os textos devem ser enviados até o dia 24 de julho e ter tamanho até 7.000 (sete mil) caracteres, incluídos espaços e pontuações. Textos enviados até o dia 31 de julho, dentro do padrão acima, serão apresentados de maneira avulsa. Textos enviados posteriormente ou que excederem o limite de tamanho serão publicados no espaço referente ao VII Congresso no site do Sindipúblicos (sindipublicos.com.br).
	Vitória, 13 de julho de 2022.
	
	Iran Milanez Caetano
	Presidente do SINDIPÚBLICOS

