Ano XV Nº 830- Recife, 16 de novembro de 2014
Filiado a CUT e a CONDSEF

INDS EP PE

Condsef realiza encontros setoriais
e plenária nacional esta semana
DE OLHO na Campanha Salarial 2015, a Condsef
realiza esta semana uma série de atividades.
Nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, serão
realizados encontros setoriais para que os
servidores possam discutir as últimas negociações com o governo e construir a pauta de reivindicações que será trabalhada no ano que vem.
No sábado e domingo, dias 22 e 23 deste mês, a
Confederação irá realizar uma Plenária Nacional
para construir uma pauta unificada e tirar encaminhamentos de luta.
Durante a Plenária da Condsef, os servidores
também farão uma análise da conjuntura política
e econômica do país. Devem participar dessa
discussão entidades importantes que subsidiam
a Confederação nas negociações com o governo,
como o Dieese e o Diap. “Já sentimos que 2015
não será um ano fácil para os servidores e
devemos lutar mais do que nunca para cobrar
nossos direitos”, salienta a coordenadora geral
do Sindsep-PE, Graça Oliveira.
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DELEGAÇÃO DE PERNAMBUCO
A eleição para escolha de delegados aos
encontros setoriais e à Plenária Nacional da
Condsef já está acabando. Amanhã, às 9h, tem
assembleia na Receita Federal de Jaboatão para
escolher o servidor que irá representar os colegas
do órgão e da Receita do Cabo. Também nesta
segunda-feira, às 15h, será realizada uma assembleia no auditório do Sindsep-PE para escolha da representação dos anistiados e demitidos.
Dando sequência à eleição de delegados,
nesta terça-feira, dia 18, às 10h, a direção do
Sindsep-PE convoca todos os servidores aposentados, filiados à entidade, para uma assembleia no auditório do sindicato para escolha do
representante do setor nas atividades da
Condsef. Fechando a programação, quarta-feira,
dia 19, às 14h (em primeira convocação) e às
14h30 (em segunda), tem assembleia no auditório da Editora da UFPE para os servidores da
prórpria universidade. Participe.
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