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Condsef/Fenadsef divulga resoluções 
de sua VIII Plenária Estatutária

A Condsef/Fenadsef divulgou na última 
sexta-feira, 11/05, as resoluções aprovadas 
por unanimidade pela maioria dos servido-
res do Executivo Federal durante a VIII Ple-
nária Estatutária da entidade, concluída no 
domingo, 6/05, em Brasília. 

O documento destaca as principais ban-
deiras que vão ser priorizadas na luta por 
serviços públicos de qualidade e servidores 
valorizados. A plenária, que reuniu cerca 
de 240 representantes da maioria dos fede-
rais de mais de 20 estados, abordou conjun-
tura, o balanço e a organização do movi-
mento sindical e traçou um plano de lutas 
para o próximo período.

As resoluções aprovadas denunciam o 
golpe na democracia e listam  um plano 
de lutas e tarefas para o próximo período. 
Além de buscar o cumprimento de todos os 
acordos firmados em 2015 e ainda penden-
tes, a Confederação vai seguir cobrando a 
abertura imediata de negociações sobre as 
pautas já entregues ao governo. O objetivo 
é também construir a unidade com entida-
des nacionais que representam o conjunto 
dos federais, incluindo o Fonasefe, fórum 
do qual a Condsef/Fenadsef faz parte.

Confira, uma a uma as resoluções no 
www.condsef.org.br

Foto: Divulgação/ Condsef

Servidores da SESAI/DSEI elegem 
delegados (as) para congresso do sintsef

Hoje (14/05), pela manhã, foi a vez dos 
servidores públicos federais da Secretaria de 
Saúde Indígena que trabalham no Distrito 
Sanitário Especial Indígena do Ceará (SESAI/ 
DSEI) realizarem a assembleia de escolha dos (as) 
delegados (as) para o 12º 
Congresso do Sintsef. 
O evento acontecerá 
entre os dias 18 e 21 de 
outubro, em beberibe.

 Na Assembleia, 
foram eleitos 5 titulares 
e 3 suplentes (ver fotos). 
Na ocasião, 
Informes 
sobre a última 
plenária da 
CONDSEF 
também fizeram 
parte das 
discussões. 

Temer e as eleições de 2018 - www.humorpolitico.com.br
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