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Organização sindical
Após Concondsef, Sintsef-BA participa
de Congresso da Fenadsef em Cuiabá
02/12/2016 – Após a programação

da União, das empresas públicas,

do XII Concondsef, que acontece

do RJU, CLT ou qualquer outro

entre 03 e 07 de dezembro, em

vínculo jurídico que venha a ser

Cuiabá-MT, as entidades filiadas à

criado na administração pública.

Condsef

mesmo

Além de possibilitar a negociação

local, dia 08/12, do II Congresso

com os órgãos da administração

Extraordinário da Federação Naci-

pública federal direta e indireta,

onal dos Trabalhadores do Serviço

permitirá o ajuizamento de ações

Público Federal (Fenadsef), enti-

em contextos nos quais a Condsef

dade fundada para fortalecer a

era impedida de atuar por ausên-

organização e luta da categoria.

cia do registro sindical.

participam,

no

No último dia 04 de no-

A Fenadesef consolida o

XII Concondsef
Será aberto neste sábado, 03,
em Cuiabá, o XII Congresso da
Condsef. Parte da delegação do
Sintsef-BA já está a caminho da
capital mato-grossense. Confira
a seguir a programação do fim
de semana do evento que este
ano terá como tema “Preservar a
unidade e a democracia” e debaterá os caminhos para assegurar
e ampliar direitos dos trabalhadores do serviço público federal.
XII Concondsef - PROGRAMAÇÃO
SÀBADO – 03/12/2016

geral

anseio das entidades do setor e

- 17h às 17h30: Abertura Solene

etraordinária, realizada em Salva-

potencializará os esforços rumo a

do XII Congresso;

dor, a base do Sintsef-BA aprovou

novas conquistas. Do ponto de

- 17h30 às 19h: Leitura, Discus-

por maioria a filiação à Fenadsef.

vista legal e político, a criação da

são e Aprovação do Regimento

Por isso, a mesma delegação que

Federação já é uma realidade. Mas

Interno;

participará

Concondsef

esta etapa inicial ainda passará

também estará presente no Con-

por avanços práticos consideráveis

gresso

após o Congresso e a discussão

vembro,

em

da

assembleia

do

XII

nova

Federação.

As

filiações do Sintsef-BA à Condsef e

dos

encaminhamentos

jurídicos

à CUT não serão alteradas.

necessários para a adaptação da

A Fenadsef teve sua Carta

Condsef e suas entidades filiadas à

Sindical publicada no Diário Oficial

nova estrutura. Para a Condsef, o

da União em 06 de setembro deste

poder de unidade aliado à repre-

ano (clique aqui para ler). A enti-

sentatividade de base e legitimi-

dade sindical de segundo grau

dade jurídica darão força à luta já

nasce da iniciativa de sindicatos

histórica dos servidores federais

gerais filiados à Condsef, como os

em todo o Brasil. Não só em pro-

Sindseps de Minas Gerais, Per-

cessos de negociação de interes-

nambuco,

Mato

ses específicos, mas em assuntos

grosso, Maranhão e Distrito Fede-

que dizem respeito ao conjunto da

ral e representará servidores ati-

categoria, como o combate ao PLP

vos, aposentados e pensionistas

257/16 e PEC 55(ex-241)/16.

Goiás,

Piauí

e

DOMINGO – 04/12/2016
- 9h às 9h30: Eleição da Comissão Eleitoral;
- 9h30 às 10h: Apresentação e
Deliberação de Recursos;
- 10h às 11h: Apresentação de
Teses;
- 11h às 12h: Apresentação
combate as opressões;
- 14h às 18h30: Debate sobre a
Conjuntura e Desafio dos Trabalhadores para o Próximo Período.
Debatedores: CUT Nacional
(Vagner Freitas); Auditoria da
Divida (Maria Lúcia Fatorelli);
DIEESE; DIAP.

