
Aconteceu ontem, durante o XII Concondsef 
a eleição da nova direção da Confederação. 
Três chapas disputaram as eleições, tendo 
sido a Chapa 3 “Unidade na luta. Nenhum 
direito a menos” a vencedora com 840  votos. 
Concorreram ainda a Chapa 1 “Condsef para 
Lutar” que obteve 211 votos e a Chapa 2 
“Condsef autônoma e independente” que ficou 
com 401 votos.

O XII Concondsef foi encerrado ontem. O 
encontro contou com mais de 1.500 servidores 
federais de todo o Brasil que assumiram o 
compromisso de construir uma unidade para 
barrar os fortes e constantes ataques aos direitos 
dos trabalhadores e o avanço de políticas de 
Estado Mínimo que enfraquecem e sucateiam os 
serviços públicos. Leia mais no site da Condsef

FENADSEF

Hoje ocorreu uma Plenária Estatutária da Federação 
Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal 
(FENADSEF). Instituída em 6 de setembro, a FENADSEF 
é responsável por coordenar as entidades que tenham 
representação da Categoria Profissional dos Servidores 
públicos e trabalhadores vinculados à administração 
direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes 
da União e das empresas públicas federais, sejam 
eles regidos pelo RJU, pela CLT ou por qualquer outro 
vínculo jurídico que venha a ser criado no âmbito da 
Administração Pública Federal.
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Clique e saiba mais
•	 “A	LAvA	JAto	é	o	ovo	dA	serpente	
do	fAscismo”	(BrAsiL	de	fAto)

•	 senAdo	mAntém	pLAno	de	votAr	
pec	55	Até	terçA.	oposição	
resiste	(rede	BrAsiL	AtuAL)

•	 câmArA	AprovA	texto-BAse	de	
mp	dA	reformA	
que	desmontA	
o	ensino	
médio	(portAL	
vermeLho)

“Unidade na luta. Nenhum direito a menos” é eleita para nova gestão 
da Condsef

Confraternização das delegaCias

Delegacia Da Região Dos TRês climas

dAtA:	17/12/2016
LocAL:	Av.	AnAstácio	BrAgA,	em	frente	Ao	der,	itApipocA.
horário:	9	hs 
Delegacia sinDical Do Vale Do JaguaRibe		
dAtA:	17/12/2016	
LocAL:	LimA's	drinks	-	JAguAriBe-ce	
horário:	9	hs
Delegacia sinDical Do maciço De baTuRiTé

dAtA:	17/12/2016
LocAL:	cLuBe	de	LAzer	AABB,	BAturité/ce
horário:	A	pArtir	dAs	9h
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