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A Direção colegiADA Do SintSef eSteve hoje, 15/03, 
em AuDiênciA nA SeDe DA funASA com ricArDo SilveirA, 

SuperintenDente Do órgão no ceArá. nA ocASião 
forAm trAtADAS AS SeguinteS reivinDicAçõeS: 1- 

proviDênciAS Sobre AS máS conDiçõeS De trAbAlho no 
2° AnDAr, que poSSui problemAS com Ar conDicionADo 

e teto, entre outroS. 2- DocumentAção DoS 
ServiDoreS feDerAiS que forAm centrAlizADoS no 

miniStério DA SAúDe e que Até hoje encontrA-Se nA 
juntA méDicA, quAnDo DeveriA eStAr nA pAStA DoS 

ServiDoreS. 3- A poSSibiliDADe Do DSei ocupAr um 
eSpAço nAS DepenDênciAS De Algum préDio DA funASA. 

AudiênciA nA FunAsA

nA bAse!

A Direção colegiADA, o coletivo Do trAbAlhADor 
e A ASSeSSoriA juríDicA Do SintSef pArticipArAm De 
reunião com oS trAbAlhADoreS Do miniStério DA 

SAúDe DeScentrAlizADoS pArA município De fortAlezA, 
nA Ser iv. nA ocASião, forAm DiScutiDAS pAutAS 
eSpecíficAS DA cAtegoriA, bem como oS temAS DA 

reformA DA previDênciA, impActoS DA ec-95/16, 
reAjuSteS AbuSivoS DoS plAnoS De SAúDe, DúviDAS 

Sobre licençA-prêmio e Abono De permAnênciA entre 
outroS.

O sintseF/ce prestA sOlidAriedAde AOs FAmiliAres e 
AmigOs dA vereAdOrA mArielle FrAncO, dO pArtidO 

sOciAlismO e liberdAde (psOl/rJ), AssAssinAdA 
Ontem (14), nO centrO dO riO de JAneirO. 
mArielle erA militAnte dA pAutA de direitOs 

humAnOs e denunciAvA As viOlAções pOr pArte dA 
segurAnçA públicA dO riO, que se AgrAvOu mAis 

AindA cOm A intervençãO militAr nA cidAde.

Fórum sOciAl mundiAl em sAlvAdOr

pelA repreSentAção Do ceArá nA conDSef, luíS cArloS 
mAcêDo, DA coorDenAção juríDicA Do SintSef, eStá 

pArticipAnDo DAS DiScuSSõeS SinDicAiS no fórum SociAl 
munDiAl, reAlizADo eSte Ano em SAlvADor-bA, noS 
DiAS 13 à 17/03. entre AS AtiviDADeS Do fórum,  o 

núcleo pirAtiningA De comunicAção eStá reAlizAnDo um 
DebAte Sobre comunicAção populAr e SinDicAl (temA DA 

foto). AmAnhã A conDSef reAlizArá umA oficinA Sobre o 
Serviço público nA brASil.


