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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.

dIrEção NAcIoNAl 
dA coNdSEF/
FENAdSEF
ontEm, 21/12 a dirEção 
colEgiada do sintsEF 
marcou prEsEnça na última 
rEunião dE 2017 da dirEção 
nacional da condsEF/
FEnadsEF. a atividadE 
tEvE carátEr dE balanço, 
com rEconhEcimEnto da 
contribuição quE a EntidadE E sindicatos 
Filiados tEm dado na luta contra o golpE 
à dEmocracia brasilEira. rEaFirmando 
não EsmorEcEr jamais, os prEsEntEs 
dElibEraram por insistir Em campanha dE 
prEssão junto aos parlamEntarEs contra a 
rEForma da prEvidência. também discutiram sobrE a rEalização 
da 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.

no último sábado, 16/12, 
acontEcEu a FEsta dE 

conFratErnização natalina 
da dElEgacia sindical dE 
baturité, na sEdE aabb 
do município. a dirEção 
colEgiada do sintsEF 

EstEvE prEsEntE. a atividadE 
Foi uma oportunidadE dE 

partilhar, com os Filiados 
da rEgião E suas Famílias, 
votos dias mElhorEs para 

2018. 
para mais imagEns acEssE 

www.FacEbook.com/
sintsEFcE

dElEgAcIA SINdIcAl dE BATurITé 
rEAlIzA coNFrATErNIzAção

 dEsEjamos quE Essa época tão EspEcial nos possibilitE a rEnovação da 
EspErança. indEpEndEntE da Fé quE sE proFEssE, o natal é um momEnto EspEcial dE 
balanço E ExprEssão dE solidariEdadE. 
 nos tEmpos diFícEis quE Estamos atravEssando, é prEciso alimEntar a 
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


