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Temer veta direito de servidores
a negociação coletiva

Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Delegacia Sindical do Cariri

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 coletiva 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.

Na última sexta-feira, 15/12, a Delegacia Sindical do Cariri realizou sua tradicional confraternização 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, Aloísio Bastos e Adriano Duarte - direção clegiada do
SINTSEF.
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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).

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.

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos
Jornalista Responsável: Camila Garcia ( 3357 MT/CE)

