
De três em três anos a 
maioria dos servidores do 
Executivo Federal se reúnem 
em um grande congresso para 
debater os rumos da categoria 
e eleger a direção da Condsef 
para o próximo triênio.

Este ano XII Concondsef 
acontece entre os dias 3 e 8 de 
dezembro em Cuiabá (MT).

Está quase tudo pronto 
para receber os cerca de 
1500 delegados sindicais já 
eleitos por assembleias em 
todo o Brasil. Este ano o tema 
do congresso é “Preservar 

a unidade e a democracia. 
Nenhum direito a menos”. 
Todas as categorias da base 
da Confederação também 
promovem encontros setoriais 
durante o congresso.

O XII Concondsef 
acontece em um 
momento de conjuntura 
extremamente delicado para 
os trabalhadores e será 
fundamental para traçar 
estratégias e debater ações 
que vão nortear a luta dos 
servidores em defesa de seus 
direitos e de serviços públicos 

de qualidade para o Brasil. 
Em tempos de políticas de 
Estado Mínimo, ajuste fiscal e 
forte arrocho, as reações para 
defender direitos precisam 
ser permanentes. Clique aqui e 
fique a par da programação. Fonte: 
Condsef

O SINTSEF/CE participará 
com 91 delegados (sendo 
9 eleitos e um indicado e 
referenado) além de dois 
diretores que são delegados 
natos por serem da executiva 
da Condsef. Confira aqui a lista 
dos delegados eleitos. 
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Clique e saiba mais
•	 Manifestantes	invadeM	a	

CâMara	e	pedeM	intervenção	
militar	(revista	fóruM)

•	 Centrais	aCertaM	pontos	para	
ato	no	dia	25:	previdênCia	
e	peC	no	foCo	(rede	Brasil	
atual)

•	 artigo:	por	
que	oCupar	a	
universidade?	
(Brasil	de	fato)

Condsef divulga mais detalhes de seu XII Congresso

Registro da palestra de Frei Betto ontem 
(16) no 22º Curso Anual do Núcleo Piratininga 
de Comunicação (NPC) do qual participam os 
coordenadores Flávia Teixeira Sabóia, José Artur 
Camurça Torres, Lucy Mary Gomes Matos, Aluísio 
Bastos Pereira, José Hélio Alves de Araújo e Karla 
Cecilia Aguiar Barbosa.

http://bit.ly/2g1RFK7
http://bit.ly/2g1RFK7
bit.ly/ConCondsef
bit.ly/ConCondsef
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2f7ZjUl
http://bit.ly/2f7ZjUl
http://bit.ly/2f7ZjUl
http://bit.ly/2fzVN5L
http://bit.ly/2fzVN5L
http://bit.ly/2fzVN5L
http://bit.ly/2fzVN5L
http://bit.ly/2fZeXyK
http://bit.ly/2fZeXyK
http://bit.ly/2fZeXyK
http://bit.ly/2fZeXyK

