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Nova Diretoria toma posse no SINTFUB

Com a queda da liminar impetrada por membros da chapa 1, a vontade da categoria, expressa nas
urnas, prevaleceu. A nova diretoria do SINTFUB tomou posse em ato solene bastante representativo
ocorrido na sede do sindicato no dia 02 de janeiro de 2018. Com a presença da FASUBRA e da CSP-
Conlutas, de um representante da administração da UnB e da comissão eleitoral, entre outros, foi dada
a posse formal à nova diretoria.
A nova direção do SINTFUB começa o ano organizando a categoria para enfrentar os ataques do
governo Temer como a reforma da previdência e a tentativa de destruir nossa carreira. Também tem a
tarefa de colocar na rua a campanha salarial de 2018.
Conclamamos a categoria a comparecer em peso a Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no
dia 11 de janeiros de 2018, às 09:30h, na Praça chico Mendes. O Sindicato convoca todos os servidores
a participarem.

Assembleia Geral Ordinária
dia 11 de janeiro de 2018, às 09:30h, na Praça Chico Mendes
Pauta:

1. Campanha Salarial 2018 e luta contra a reforma da previdencia;

2. Reunião ampliada do FONASEFE dias 03 e 04 de fevereiro;

3. Ratificação da Posse da nova direção do SINTFUB;

4. Escolha do conselho fiscal, entre outros.



Cartório registra documento de posse da diretoria eleita

FONASEFE convoca os servidores públicos à mobilização

O FONASEFE - Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais e FONACATE – Fórum
Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado estão convocando os servidores a manter e intensificar a
mobilização contra a reforma da previdência e outros ataques do governo Temer, para isso, apresentou um
calendário de mobilização.

● Durante todo o mês de janeiro e fevereiro vamos manter as atividades de mobilização contra a reforma

da previdência com pressão direta nos parlamentares e em suas bases eleitorais, através de atos públicos,

atividades  em aeroportos  e  residências  dos  parlamentares,  devendo para tanto  os  comitês  estaduais

produzirem banners, cartazes, faixas, busdoors, peças de teatros, marchinhas, spots, vídeos etc.;

● Será elaborado pelo FONACATE um documento ao Senador Anastasia e ao relator do PLs 3831/15 da

negociação coletiva reafirmando o apoio das entidades ao projeto e solicitando empenho na derrubada

do veto;

● Será feito um documento pelo SINDIRECEITA e SINAIT denunciando a OIT o descumprimento da

convenção 151 pelo governo brasileiro;

● Dias 3 e 4 de fevereiro de 2018 - Realização da Reunião Ampliada do FONASEFE/FONACATE em

Brasília/DF;

● Dias 19 a 23 de fevereiro de 2018 - Jornada de lutas com caravanas e acampamento em Brasília - contra

a reforma e lançamento da Campanha Salarial 2018.


