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Sintsef participa da Posse da nova 
diretoria da condsef/fenadsef

De quatro em quatro anos, em um processo 
democrático que conta com o voto e a participação 
direta dos servidores da base em todo o Brasil, é eleita 
uma Direção Nacional para a Condsef/Fenadsef. Após 
legitimados pelo voto, os diretores e suplentes eleitos 
participam de uma solenidade de posse. 
Foi o que aconteceu ontem (12), em Brasília: a posse 
da direção que conduzirá a Condsef/Fenadsef no 
quadriênio 2020/2024. A Direção Colegiada do Sintsef, 
que está participando das mobilizações em defesa do 
serviço público, participou da solenidade.

Reunião com servidores
do incra A Direção Colegiada se reuniu ontem (12), na sede do Sintsef 

com servidoras e servidores do Incra para tratar de assuntos 
jurídicos relacionados a processos que envolvem 27 filiados e 
filiadas ao Sindicato. 
Na ocasião, o grupo também debateu a decisão da Assembleia 
Geral dos servidores federais do último dia 18 de janeiro, 
quando foi aprovado por unanimidade que 10% dos valores 
conquistados em ações judiciais sejam compartilhados com o 
Sindicato de forma a fortalecer o setor jurídico. Vale lembrar 
que esse valor só será pago com o êxito das demandas judiciais.

15 de Fevereiro – Posse da nova direção da 
CUT Ceará. Local: Sindicato dos Comerciários 
de Fortaleza, às 18h.

20 de Fevereiro – Paralisação dos professores 
de Fortaleza. Local: Secretaria Municipal de 
Educação, às 8h.

3 de Março – Assembleia Geral dos 
trabalhadores dos Correios. Local: Sintect/CE 
às 18h30.

5 de Março – Plenária Sindical, Estudantil e 
Popular Unificada. Local: CUT Ceará, às 14h. 
8 de Março – Ato do Dia Internacional da 
Mulher. Local e horário em construção.

18 de Março - Dia Nacional de Luta em 
Defesa do Serviço Público, da Educação 
Pública, Estatais, Emprego e Salário, 
Soberania, Defesa da Amazônia e Agricultura 
Familiar. 

Há um indicativo de concentração na praça 
da Imprensa, mas o local e horário será 
definido na plenária do dia 5/3

CUT-CE e movimentos sociais 
planejam atividades em defesa do 
serviço público


