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 A PlenáriA estAtutáriA dA Condsef/ fenAdsef está PrevistA PArA AConteCer entre os diAs 04 A 06 de 
mAio de 2018, em BrAsíliA - df. nA PAutA dAs disCussões estão AlterAções no estAtuto dA ConfederAção, 
deBAte soBre A ConjunturA e estrAtégiAs de AtuAção nA defesA dos direitos dos trABAlhAdores do serviço 

PúBliCo federAl. 
 o sintsef, PArtiCiPArá Com 15 delegAdos, 12 eleitos em AssemBleiAs e 3 nAtos Por serem dA direção 

dA Condsef.  Como no diA 3 de mAio AConteCerá o enContro setoriAl dA BAse dA Condsef/fenAdsef, PArA 
eConomizAr nAs desPesAs Com A viAgem, fiCou ACordAdo que o Critério PArA esColhA dos delegAdos erA ser 

rePresentAnte de dePArtAmento. isso, ConsiderAndo o Cenário de Contenção de reCursos PArA o Congresso do 
sintsef que será em outuBro deste Ano.

- Vem aí a Plenária da Condsef -

nestA terçA-feirA (03/04) AConteCerá A AssemBleiA 
dos emPregAdos dA eBserh. nA PAutA serão 
disCutidos: informes gerAis; o julgAmento no 
tst do dissídio do ACt 2017/2018; ACt 

2018/2019; A moBilizAção e estAdo de greve e 
enCAminhAmentos.

      
Hora: 12h às 13h        

 loCal: sAlA C dA BiBlioteCA

#PArtiCiPe

aConteCe na ebserH

AConteCeu nA últimA quArtA-feirA (28/03), nA 
sede do sintsef, mAis umA reunião Com servidores 

desCentrAlizAdos do ministério dA sAúde dA 
regionAl ii. A reunião foi ConduzidA PelA direção 

ColegiAdA e A AssessoriA jurídiCA do sintsef. nA 
PAutA forAm disCutidos os seguintes Assuntos:

1.informes,
2.questões jurídiCAs,
3.PlAnos de sAúde,

4. eC-95,
5.APosentAdoriA entre outros. 

reunião no sintsef

- filiAdA(o) que reCeBeu em 2017 vAlores referentes A ConquistAs em ProCessos judiCiAis PreCisA deClArAr em 
imPosto de rendA. em CAso de dúvidAs ProCurAr o nosso Atendimento jurídiCo, Pelo telefone 85 3255 7300, 
ou nA sede do sintsef em fortAlezA. 

sintsef informa!


