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Desejamos que essa época tão especial nos possibilite a renovação da
Natal é um momento especial de
balanço e expressão de solidariedade.
	Nos tempos difíceis que estamos atravessando, é preciso alimentar a
esperança. Independente da fé que se professe, o

chama da fraternidade e da justiça social para que se perpetue ao longo do
ano e possa fortalecer nossas lutas diárias.

Com atos simples e de engajamento

coletivo, podemos melhorar a vida do nosso próximo, da nossa cidade e do
nosso país.

Ao fazê-los, estaremos contribuindo para uma sociedade melhor, mais
igualitária e justa.
	O SINTSEF/CE segue convicto nesse propósito e reafirma sua missão de
continuar ao lado dos trabalhadores do serviço público federal, aposentados e
pensionistas combatendo retrocessos e promovendo a luta por direitos.
	Agradecemos a compreensão e apoio das mulheres e homens que fazem
parte da história do SINTSEF/CE: filiados, funcionários e parceiros de militância.
Que a nossa vida valorize o encontro, que os sonhos aconteçam na proporção
dos nossos esforços e que tenhamos saúde e prosperidade em 2018.
Direção Colegiada do SINTSEF

Direção Nacional
da CONDSEF/
FENADSEF

Delegacia Sindical de Baturité
realiza confraternização

No último sábado, 16/12,
aconteceu a Festa de
Confraternização Natalina

Ontem, 21/12 a Direção
Colegiada do SINTSEF
marcou presença na última

da delegacia sindical de

2017 da Direção
Nacional da CONDSEF/
FENADSEF. A atividade
teve caráter de balanço,

Baturité, na sede AABB
do município. A Direção
Colegiada do SINTSEF
esteve presente. A atividade

reunião de

com reconhecimento da

foi uma oportunidade de

partilhar, com os filiados

contribuição que a entidade e sindicatos

da região e suas famílias,

filiados tem dado na luta contra o golpe
à democracia brasileira.

Reafirmando

votos dias melhores para

não esmorecer jamais, os presentes

deliberaram por insistir em campanha de
pressão junto aos parlamentares contra a

Previdência. Também discutiram sobre a realização
Campanha Salarial 2018, com enfoque na valorização
dos servidores e dos serviços públicos, marcando para a
02/02/2018 a próxima Plenária Nacional da CONDSEF/
FENADSEF; a segunda quinzena de Abril/2018, para Plenária
Estatutária da CONDSEF/ FENADSEF e encontro setoriais
dos departamentos.
reforma da
da

2018.
Para mais imagens acesse
www.facebook.com/
sintsefce

A Voz do SINTSEF entra de recesso
Entre os dias 26 e 29/12, nosso boletim diário não será
editado, devido ao recesso da jornalista do SINTSEF.
Voltamos dia 2 janeiro de 2018.
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