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Terça-feira  

XIII Concondsef será realizado em dezembro 
 

Em reunião no último sábado, 
14, o Conselho Deliberativo de En-
tidades (CDE) decidiu pela realiza-
ção do XIII Congresso da Condsef/
Fenadsef, o Concondsef, maior ins-
tância deliberativa da Confederação. 
Agendado para 14 e 15 de dezem-
bro, em Brasília, o evento envolverá 
delegações de todos os estados para 
debate sobre os principais temas de 
enfrentamento que os servidores e 
empregados públicos federais de-
vem encarar. O cenário de desmon-
te, a retirada de direitos e a privati-
zação em massa são alguns de te-
mas que serão discutidos e terão 
ações planejadas. 

Nos próximos dias, edital pa-
ra participação no Concondsef será 
divulgado entre seus sindicatos filia-
dos, que deverão convocar assem-
bleias e eleger os delegados repre-
sentantes das entidades que as repre-
sentarão em Brasília no fim do ano. 
Na ocasião, também haverá eleições 
para definição da diretoria da Con-
federação e da Federação. 

O Secretário-geral da Con-
dsef/Fenadsef, Sérgio Ronaldo da 
Silva, ressalta que este será o último 
evento realizado trienalmente. De 
acordo com o novo estatuto aprova-
do, a periodicidade do encontro será 
quadrienalmente, ou seja, o próximo 
evento deverá acontecer em 2023. O 
último Concondsef aconteceu em 
dezembro de 2016, em Cuiabá 
(MT), e teve como uma das princi-
pais pautas de debate o enfrenta-
mento à então proposta de reforma 
da Previdência de Michel Temer, 
derrubada com esforços da classe 
trabalhadora. Hoje o cenário é simi-
lar ao passado. 

Recordação 
Com o tema "Preservar a uni-

dade e a democracia. Nenhum direi-
to a menos", a XII edição do Con-
condsef reuniu mais de 1.500 dele-
gados eleitos das categorias da base 
da Confederação. Na ocasião, tam-
bém foram realizados encontros 
setoriais. As mesas de discussão 
foram pautadas pelo enfrentamento 
a políticas de Estado Mínimo, ajuste 
fiscal e arrocho econômico. Em três 
anos, a conjuntura parece não ter 
melhorado, pelo contrário. A gravi-
dade com que o governo federal tem 
trabalhado assuntos de interesse dos 
servidores e empregados públicos é 
preocupante. 

"Estamos em um momento 
crítico. São tantos desmontes si-
multâneos e igualmente graves 
que temos que nos organizar para 
traçarmos estratégias de resistên-

cia. Temos a pauta das privatiza-
ções das estatais, a ameaça à es-
tabilidade do servidor, a ausência 
de concursos públicos, a intenção 
de substituição de mão-de-obra 
por sistemas digitalizados, a re-
forma Tributária, a reforma ad-
ministrativa e tantos outros te-
mas. Mais do que nunca, é preci-
so unidade na luta e perseveran-
ça", comenta Sérgio Ronaldo. 

A agenda política imposta 
não tem deixado dúvida de que o 
ataque aos direitos da classe traba-
lhadora está na ordem do dia. Mas 
também não resta dúvida de que a 
luta em defesa desses direitos preci-
sa e vai acontecer. Devemos seguir 
reforçando nossa unidade e mobili-
zação. Juntos somos fortes. Nenhum 
direito a menos. Nenhum passo 
atrás. 

Fonte: Condsef 



 

Ano XVIII   Nº 3838 Pag 02 
17 de Setembro de 2019 

Sindsep/MA convoca servido-
res da ex-Roquette Pinto 

 

 

O Sindsep/MA através da Secretaria de Assuntos Jurídicos e 
Institucionais convoca os seguintes servidores da ex-Roquette 
Pinto (TVE), autores do processo URPS/FGTS, para comparece-
rem ao sindicato para tratarem sobre assuntos jurídicos.  

ALDILENE SILVA SANTOS 
JOSE DE RIBAMAR RODRIGUES 
LINDALVA DE JESUS ARAÚJO PEREIRA 
MARIA LEILA VIEGAS DA SILVA 
ANTONIA DA SILVA (032.082.223-00) 
CONCEIÇÃO DE MARIA FREITAS LIMA 
CONCEIÇÃO DE MARIA DE JESUS COSTA 
DULCIMAR SILVA FERREIRA 
ELZELI COUTINHO MARTINS 
LEONILDES VELOSO MARQUES 
VIOLETA BECKMAN MARTINS 
VETTE RAMOS DE SOUSA 
VERA LUCIA CARNEIRO CUNHA 
MARIA ISABEL CORREA 
MARIA LOURETO SILVA 
GLAYDSON BARROS LEMOS 
MARIA HELENA FIGUEIREDO DE SOUSA 
MARIA DA GLORIA PIRES MARTINS 
MARIA DA CONCEIÇÃO C. DE CASTRO 
MARIA DALVA SERRA 
MARIA DO ESPIRITO SANTO GUTERRES 

ROSEMARY RODRIGUES SANTOS 
HILDENE MAIA MATOS 
IRACEMA SERRA LEITE 
GUILHERMINA DA SILVA SANTIAGO 
HILDA CARVALHO PARRIÃO 
ILNA REIS MENDES 
IOLETE SILVA CORRÊA 
IONE DE RIBAMAR COSTA 
NEY GASPARILHO DE MORAES 
MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA GOMES 
MARIA DAS DORES SANTOS SILVA 
DARIALVA VITÓRIA SILVA RIBEIRO 
DELZA PEREIRA ALVES 
DIVALICE PEREIRA CARVALHO 
DOMINGOS BARROS VALE PORTO 
SÔNIA MARIA PEIXOTO PEREIRA 
JOSANAN LISBOA CARDOSO 
JOSE DE RIBAMAR MENDES FERRAZ 
SEBASTIÃO PINHEIRO AMORIM 
RUTE SANTOS SERRA 
ROSÁRIO DE FATIMA MORES TELLES 

O Espetáculo da Vida 
 

Por Augusto Cury 
 
Que você seja um grande 

empreendedor. Quando empre-
ender, não tenha medo de falhar. 
Quando falhar, não tenha receio 
de chorar. Quando chorar, re-
pense a sua vida, mas não recue. 
Dê sempre uma nova chance 
para si mesmo. 

Encontre um oásis em seu 
deserto. Os perdedores vêm os 
raios. Os vencedores vêm a chu-
va e a oportunidade de cultivar. 
Os perdedores paralisam-se dian-

te das perdas e dos fracassos. Os 
vencedores começam tudo de novo. 

Saiba que o maior carrasco 
do ser humano é ele mesmo. Não 
seja escravo dos seus pensamentos 
negativos. Liberte-se da pior prisão 
do mundo: o cárcere da emoção. O 
destino raramente é inevitável, mas 
sim uma escolha. Escolha ser um 
ser humano consciente, livre e in-
teligente. 

Sua vida é mais importante 
do que todo o ouro do mundo. 

Mais bela que as estrelas: obra-
prima do Autor da vida. Apesar 
dos seus defeitos, você não é um 
número na multidão. Ninguém é 
igual a você no palco da vida. 
Você é um ser humano insubsti-
tuível. 

Jamais desista das pessoas 
que ama. Jamais desista de ser 
feliz. Lute sempre pelos seus 
sonhos. Seja profundamente 
apaixonado pela vida. Pois a vi-
da é um espetáculo imperdível. 


