
Ano V - Nº 818   
25 de junho de 2015

A VOZ DO SINTSEF
sintsefceara.org.br

facebook.com/SINTSEFCE
avozdosintsef@gmail.com

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação. Coordenadores: Artur Camurça, Joacir Moreira e Vera Cândido. 
Assessoria: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce) estagiárias: Bárbara Castro (FAC) e Letícia Almeida (UFC)

Servidores do DNOCS continuam na luta pela reestruturação do órgão

No último dia 17 de junho, os 
diretores do SINTSEF/CE Anna 
Costa e Joacir Moreira, ambos 
servidores do DNOCS, estiveram 
em reunião com o Ministro da 
Integração, Gilberto Occhi, em 
Brasília, para tratar de questões 
referentes ao DNOCS. Dentre as 
pautas colocadas no encontro 
destacamos a reestruturação 
do órgão. O tema foi tratado 
exaustivamente ao longo dos 
anos, e, por parte do sindicato 
e da Condsef, a cobrança nunca 
cessou. O Ministro deixou o 

tema a cargo do seu secretário 
executivo, Carlos Antônio Vieira 
Fernandes, que informou pouco 
conhecimento sobre o projeto que 
trata da revitalização do DNOCS, 
por não estar há muito tempo no 
cargo. Comprometeu-se a ter mais 
informações quando a direção do 
DNOCS, que está em processo de 
negociação, for definida.

Na tarde de ontem (24) 
aconteceu na Assembleia 
Legislativa audiência pública 
“Discutir a situação do DNOCS 
no Estado do Ceará”. A audiência 

atendeu a requerimento da 
presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento do 
Semiárido, deputada Dra. Silvana 
(PMDB).

A parlamentar ressaltou a 
importância do órgão e afirmou 
que é preciso que o Dnocs 
continue resistindo às dificuldades, 
e que os estados devem cobrar 
do Governo Federal mais apoio 
para a atuação do departamento, 
especialmente por causa dos 
prolongados períodos de seca. 
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Servidores federais paralisam atividades em dia de luta por direitos

Na manhã desta quinta-feira, 
25, cerca de 100 servidores 
públicos federais reuniram-se em 
frente ao prédio do Ministério da 
Fazenda, em Fortaleza.

Os servidores lembraram a 
pauta da Campanha Salarial e 
fizeram referência aos servidores 
das Universidades Federais que 
já estão em greve em grande 
parte do país.

Em sua fala o coordenador 
geral do SINTSEF/CE Luciano 
Filgueiras destacou a necessidade 
de mostrar a população que 
movimento social busca garantir 
direitos e não pode ser visto 
como um crime: “Devemos 
combater a criminalização da luta 
dos trabalhadores; é inadmissível 
que nossa luta por direitos 
nos compare a criminosos”, 
disse Luciano, referindo-

se  especificamente a um 
trabalhador do Sintro-CE preso 
em manifestação ontem (24).

A paridade entre ativos e 
aposentados foi um dos pontos 
da pauta da Campanha que os 
servidores fizeram questão de 
reforçar.

A necessidade de unidade da 
luta dos trabalhadores em busca 
na luta pela manutenção dos 
direitos e contra o retrocesso foi 
destcada pelo diretor da Condsef 
e coordenador do SINTSEF/CE 
Luis Carlos Macêdo, ““Hoje é 
um dia muito importante para 
a classe trabalhadora. Por todo 
o país trabalhadores estão 
paralisados reivindicando seus 
direitos. E que o número só 
aumente! Vamos à greve! Viva a 
classe trabalhadora!”
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