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Temer veTa direiTo de servidores 
a negociação coleTiva

Sob argumentoS, de “inconStitucionalidade” e “vício de 
iniciativa”, o preSidente michel temer (pmdb) vetou 
integralmente o pl 3.831/15, do Senador antonio 

anaStaSia (pSdb-mg), que trata da negociação cole-
tiva no Serviço público. a propoSta já havia tramitado e 

foi aprovada em diverSaS comiSSõeS 
na câmara doS deputadoS. 

o veto contraria convenção 151 da organização 
internacional do trabalho (oit). a luta doS ServidoreS 
por eSSe direito é anterior à conStituição de 88 e deve 

Se intenSificar em 2018. com a deciSão, a propoSta 
retorna ao congreSSo nacional e preciSa do voto da 
maioria abSoluta na câmara (257 votoS) e no Senado 
(41 votoS) para ter a deciSão revertida. Sabendo diSSo, 
a luta doS ServidoreS para ter eSSe direito reconhecido 

deve Ser intenSificada no próximo ano.

delegacia sindical do cariri 

na

Base!

na última Sexta-feira, 15/12, a delegacia Sin-
dical do cariri realizou Sua tradicional confraterni-
zação de natal. o momento contou com a preSença 
doS filiadoS do SintSef e parceiroS na região. 

marcaram preSença na atividade oS integranteS 
da coordenação do SintSef cariri; Sérgio  ronaldo 
- Secretario geral da condSef; lucy matoS, aloí-
Sio baStoS e adriano duarte - direção clegiada do 
SintSef. 

a direção do colegiada SintSef mobilizou 
hoje, 19/12 uma reunião com oS trabalhadoreS 

deScentralizadoS do miniStério da Saúde que atuam 
no município de caScavel. o momento começou com 
um debate Sobre oS impactoS da reforma trabalhiSta 

e a importância de manter a luta contra a reforma da 
previdência. em Seguida oS filiadoS converSaram Sobre 

demandaS eSpecíficaS como abono de permanência, 
licença-prêmio e informeS jurídicoS. joyce rangel, 

advogada do Sindicato e hélio alveS, da coordenação 
adminiStrativa repreSentaram o SintSef na atividade.

sinTseF 
parTicipa de reunião 
das cenTrais sindicais 
conTra a 
reForma da 
previdência

ontem, 18/12, a direção colegiada do SintSef 
participou de reunião com centraiS SindicaiS, realizada 
no auditório do Sindicato doS bancárioS. em pauta, 

aS eStratégiaS de reSiStência contra a refroma da 
previdência. corpo a corpo com deputadoS e açõeS 

de defeSa do SiStema único de Saúde (SuS).


