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A Direção Colegiada do Sintsef participou 
ontem (20) de uma reunião na sede do 
Sinprece com representantes das Centrais 
e Sindicatos que estão construindo a 
mobilização em defesa do INSS no dia do 
aniversário de criação da Previdência no 
Brasil.
No Brasil, quase dois milhões de pessoas 
esperam atendimento na fila do INSS. Só 
no Ceará, segundo o jornal O POVO, são 
quase 56 mil pessoas, entre aposentadorias 
e outros benefícios. O prazo legal para o 
serviço é de 45 dias úteis. Mesmo assim, o 
governo federal tem fechado as agências 
nos municípios do interior e anunciou que 
resolverá os problemas contratando militares 
da reserva no lugar de realizar concursos e/ 
ou contratar profissionais qualificados.
Para denunciar essa situação, sindicalistas 
e movimentos sociais realizarão atos em 
todo o Brasil, próximo dia 24 de janeiro, que 
também será dia dos (as) aposentados (as) 
e pensionistas. No Ceará, a iniciativa será 
em frente à sede do INSS do centro, na Rua 
Pedro Pereira, a partir das 8h.

SINDICATOS PREPARAM ATO PARA 
o dia dos aposentados

Solidariedade na luta sindical

Assim como a Condsef e outras entidades 
filiadas, o Sintsef enviou dois representantes 
para apoiar a chapa 2 - “Um novo Sindsep” 
nas eleições do Sindsep/ES (Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais no Espírito 
Santo). 
Cutista, a Chapa 2 está na oposição com 
grandes chances de vitória, uma vez que a 
atual gestão está sob intervenção judicial.
A Chapa “Um novo Sindsep” deseja junto 
com a Condsef/Fenadsef trazer o sindicato 
de volta para a luta em defesa do serviço 
público. O pleito que acontece amanhã (22).


