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Como tradiCionalmente oCorre às sextas-feiras, a 
direção Colegiada do sintsef/Ce esteve reunida 

hoje para debater e deliderar sobre a luta pelos 
direitos dos trabalhadores o serviço públiCo federal. 

em pauta, a importânCia de fortaleCer a luta por 
demoCraCia no brasil, que na próxima quarta-feira, 

24/01, terá mais um dia naCional de atos 
nas ruas, Com  unidade da esquerda. 

Confira loCais e datas das mobilizações 
no Ceará e partiCipe! 

Fortaleza - 8h - praça da justiça federal
Cariri - 9h - praça da prefeitura em juazeiro do norte
Crateús - 8h – ConCentração na sede da justiça 
federal;
limoeiro do Norte - 7h - praça da justiça federal, ao 
lado do supermerCado pinheiro;
Quixadá - 8h - praça Coronel nanan, em frente ao 
sindiCato dos trabalhadores rurais;
sobral - 7h - ConCentração na praça de Cuba.

reuNião da direção Colegiada do siNtseF

Ano VII - Nº 1391 - 19/01/2018

em reunião de sua direção exeCutiva que aConteCeu 
nessa quarta-feira, 17, em brasília, a Condsef/fenadsef 
aprovou um Calendário de atividades que vai estabeleCer 
ações ao longo de todo esse ano em torno de Campanha 
em defesa dos servidores e serviços públiCos. a entidade 
partiCipa de uma reunião ampliada do fórum dos federais 
(fonasefe) nos dias 3 e 4 de fevereiro onde levará suas 
propostas para debate Conjunto. o objetivo é intensifiCar 
e reforçar a unidade dos servidores em torno de demandas 
Comuns. 

o ataque aos serviços públiCos tem sido Constante e 
prátiCa reCorrente das polítiCas de um governo ilegítimo 
que se instalou a partir de 2016 Com o golpe que gerou 
afastamento da presidenta eleita dilma rousseff. o que 
está em Curso no país é um projeto neoliberal que não 
Conquistou nenhum voto da população. “esse projeto 
prioriza prátiCas de estado mínimo impondo suCateamento 
de serviços essenCiais à população”, lembra sérgio ronaldo 
da silva, seCretário-geral da Condsef/fenadsef. “e isso deve 
ser Combatido Com nossa unidade”, reforça.

ao longo desse 1º semestre a Condsef/fenadsef também 
vai se dediCar à organização de sua plenária estatutária. 
a direção Confirmou a atividade para os dias 4, 5 e 6 de 
maio, em brasília. 2018 será um ano de intensos desafios e 
trabalho frequente. todas as entidades filiadas devem estar 
preparadas para o diálogo Com servidores na base.

Texto escrito por www.condsef.org.br

CoNdseF/FeNadseF e suas Filiadas orgaNizam 
uNidade em torNo de CampaNha NaCioNal

déFiCit Na previdêNCia?


