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Mobilização para 12º Congresso 
segue a todo vapor!

As eleições de 
delegados e 

delegadas que 
terão direito 
a voz e voto 

durante o 12º 
Congresso do 

Sintsef/CE seguem 
acontecendo 
todos os dias 
nos locais de 
trabalho. Até 

agora, 384 
delegados já 

foram eleitos e 
131 assembleias 

foram realizadas. 
Estima-se que 

sejam eleitos 500 delegados até o fim do período 
de eleições, que se dará no dia 30 de julho. 

Fique atento(a) às mobilizações no seu órgão! 
Venha com a gente fazer a luta pela em defesa do 
servidor e dos serviços públicos, contra o golpe 

de Michel Temer e seus aliados. #Participe

Agenda de luta da Condsef:
STF julga direito a data-base para 
servidores e CUT lança campanha 

Brasil Forte
Foi agendado para hoje a tarde, 20/06, o 

julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) 
do Recurso Extraordinário (RE) 565089 que se 

refere ao direito à revisão anual de remuneração, 
a data-base para servidores. Representantes das 

entidades dos fóruns que representam o conjunto 
de servidores federais (Fonasefe e Fonacate) 

devem acompanhar a votação. 
Também nesta quarta, a Condsef/Fenadsef 

participou de audiência pública na Comissão 
de Direitos Humanos do Senado que Lançou 

campanha da CUT em defesa dos serviços 
públicos e estatais. Intitulada “Brasil Forte”, a 

iniciativa pretende alertar sobre a importância de 
investimento no setor público e a valorização de 

serviços essenciais voltados para a população.
A campanha terá atividades em todos os 

estados brasileiros e será regida por três pilares: 
A revogação da Emenda Constitucional 95/16, 

que congela investimentos públicos por 20 
anos; a defesa das estatais públicas, a serviço da 

sociedade; e a valorização do serviço público.

www.hurmorpolitico.com.br

Espírito da Copa

Atenção para os horários de funcionamento 
da sede do sintsef durante os jogos da 

seleção brasileira. 

22/06 (sexta-feira) | Brasil X Costa Rica | 9h
Não haverá atendimento ao público

27/06 (quarta-feira) | Brasil X Sérvia | 15h
O atendimento ao públlico será apenas pela 

manhã (das 8h às 12h)

Escrito por www.condsef.org.br
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