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- Vem aí a Plenária da Condsef A Plenária Estatutária da Condsef/ Fenadsef está prevista para acontecer entre os dias 04 a 06 de
2018, em Brasília - DF. Na pauta das discussões estão alterações no estatuto da confederação,

maio de

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.

Reunião no Sintsef

Acontece na Ebserh

Aconteceu na última quarta-feira (28/03), na
Sintsef, mais uma reunião com servidores

sede do

descentralizados do ministério da saúde da

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

II. A reunião foi conduzida pela direção
colegiada e a assessoria jurídica do Sintsef. Na
pauta foram discutidos os seguintes assuntos:

regional

1.Informes,

2.Questões jurídicas,
3.Planos de saúde,
4. EC-95,

5.Aposentadoria entre outros.

Sintsef informa!
- Filiada(o)

que recebeu em

imposto de renda.
ou na sede do

2017

valores referentes a conquistas em processos judiciais precisa declarar em

Em caso de dúvidas procurar o nosso atendimento jurídico, pelo telefone 85 3255 7300,
Sintsef em Fortaleza.
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