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A Condsef/ fenAdsef 
pArtiCipou, em 

BrAsíliA, nA semAnA 
pAssAdA, de reuniões 

pArA disCutir 
ACordos Coletivos 

dA ConAB e eBserh. 
representAntes 

do sintsef e dos 
trABAlhAdores no CeArá, estiverAm em BsB  pArtiCipAndo dAs 

duAs AtividAdes. sem muitos AvAnços novAs reuniões já forAm 
ConfirmAdAs. no CAso dA ConAB estão previstAs três reuniões estA 

semAnA, nos diAs 20, 21 e 22. já os empregAdos dA eBserh tem 
reunião ConfirmAdA 
pArA o diA 27 Com 
disCussão previstA 
pArA durAr o diA 

todo. A expeCtAtivA 
é de que os deBAtes 

envolvendo esses 
ACordos AvAnCem.

ACT ConAb e ebserh

www.humorpoliTiCo.Com.br

ACompAnhe A AgendA 
CombATivA dA Condsef

A semAnA pAssAdA (11 A 17/03)  foi mArCAdA 
por AtividAdes intensAs e importAntes 

pArA servidores federAis e todA A ClAsse 
trABAlhAdorA. A Condsef/fenAdsef esteve 

no fórum soCiAl mundiAl (fsm) 2018 que 
AConteCeu em sAlvAdor e reuniu mAis de 70 

mil representAntes dA ClAsse trABAlhAdorA de 
mAis de 180 pAíses. 

em BrAsíliA, A entidAde pArtiCipou de reunião 
no ComAndo do exérCito pArA deBAter umA 

demAndA históriCA dA CAtegoriA que é A 
inClusão de servidores do pgpe nA CArreirA 

de teCnologiA militAr.
A Condsef/fenAdsef vAi reforçAr essA e outrAs 
pAutAs nA próximA reunião já ConfirmAdA Com 

o ministério do plAnejAmento, no próximo 
diA 27/03, pArA disCutir pAutAs espeCífiCAs 
e ACordos firmAdos e AindA não Cumpridos 

Com diversos setores de suA BAse. no mesmo 
diA, tAmBém pArtiCipArá de reunião nA funAi 
pArA deBAter pendênCiAs soBre ConCurso e 

AposentAdoriAs, entre outrAs.

É sexTA-feirA junTo Com A reunião dos 
AposenTAdos e pensionisTAs!
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