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Demissão De serviDores e privatizações: 
querem acabar com o serviço público

RepResentante legítima dos 
tRabalhadoRes da conab, a 
FenadseF vem cobRando da 
diReção da empResa o acoRdo 
coletivo de tRabalho (act) 
2017/2018 dos empRegados 
do óRgão. 

na última segunda-FeiRa, 
dia 2 de outubRo, a entidade, 

juntamente com a FedeRação 
inteRestadual de sindicatos 
de engenheiRos (Fisenge), se 
Reuniu com RepResentantes da 
diReção da conab paRa tRataR 
do assunto e Foi inFoRmada 
que a conFedeRação dos 
comeRciáRios (cntc) está 
atRapalhando as negociações.

enquanto houveR 
o impasse, a conab se 
compRometeu em manteR 
o act do ano passado. a 
pRoRRogação vai até o Final de 
outubRo.

FiRmes na luta contRa as ReFoRmas e o 
golpe de michel temeR (pmdb), a diReção 
colegiada do sintseF/ce, em conjunto com 
a cooRdenação do conselho de delegados 
de base e cooRdenadoRes das delegacias 

sindicais. , ReuniRam-se ontem, 05, na sede do 
sindicato, paRa discutiR demandas das delegacias 

e estRatégias de luta pelos diReitos dos 
tRabalhadoRes do seRviço público FedeRal.

esse encontRo teve como pauta: 
encaminhamentos e análise de conjutuRa.  
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ALERTA
a Data De lançamento Da 

campanHa “outubro rosa’’, 
muDou! 

nova Data: 11/10 Às 16H, auDitÓrio 
Do sintseF/ce.

a comissão de constituição, justiça e cidadania 
do senado apRovou ontem o pRojeto de lei 
(pls 116/2017 – complementaR) com RegRas 
paRa a demissão de seRvidoR público estável poR 
“insuFiciência de desempenho”, aplicáveis a todos os 
podeRes, nos níveis FedeRal, estadual e municipal. 

a diRetoRia colegiada do sintseF/ce Reconhece 
nesse pRojeto uma iniciativa punitivista que 
desconsideRa a já existência de avaliações peRiódicas 
dos seRvidoRes públicos, bem como, o cRescente 
desmonte dos óRgãos que impacta diRetamente a 

qualidade do tRabalho Realizado. 

clique e saiba mais! 
sintseFceara.org.br

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2f8VXmR
http://bit.ly/2wzl31p
http://bit.ly/2wzl31p

