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A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) 
realizou hoje (11), às 9h, uma audiência pública para debater o direito 
de greve, com destaque para a ainda pendente regulamentação do 
uso desse instrumento de luta sindical no setor público. A audiência 
foi sugerida por Paulo Paim (PT-RS), que preside a comissão. Foram 
convidados dirigentes de centrais sindicais e sindicatos que representam 
categorias de servidores federais, como a dos empregados do Banco 
Central e a dos auditores da Receita. 

No Brasil, o direito é assegurado por dispositivo constitucional a 
todo trabalhador. Contudo, passados 27 anos de vigência da Constitui- 
ção, a utilização desse instrumento trabalhista no setor público ainda 
não foi regulamentado.

Direito de greve dos funcionários públicos

Nos últimos dias 8 e 9 foi realizado um seminário sobre o 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional para 
todos os funcionários do SINTSEF/CE, incluindo a sede e as oito 
delegacias do interior. A proposta foi uma iniciativa da direção 
colegiada, através da Coordenação de Saúde do Trabalhador, que 
tem a frente o diretor Flávio Inácio, e do Coletivo de Saúde.

O seminário contou com palestras de diversos temas, como 
Educação Sanitária; Higiene Ocupacional; Fumo, Álcool e Drogas; 
Qualidade de vida; Primeiros Socorros; Higiene Alimentar.

Nas imagens:1) Mesa de abertura, composta pelos 
coordenadores Odidracir do Rosário, Flávio Inácio, Luis Carlos 
Macêdo e pelo integrante do coletivo de saúde do trabalhador 
Bonavides de Souza. 2) Grupo participante. Confira mais fotos do 
evento no site e em nossa página no Facebook.

• O serviço público sob o impacto da PEC da Bengala
• Emenda à MP da pensão por morte flexibiliza fator previdenciário
• Entidades preparam dia em defesa da reforma política
• Um dia na vida de um professor em greve
• “Olimpíadas servem para legitimar as remoções”
• Clubes da Melhor Idade incentivam lazer e vida social de idosos

Clique e saiba mais

SINTSEF/CE realiza Seminário sobre Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional
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