
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) 

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com
Ano VII - Nº 1429- 22/03/2018

Aconteceu ontem, 
21/03, no 

Auditório dA sede 
dA ProcurAdoriA 
GerAl dA união, 
umA AssembleiA 

dos trAbAlhAdores 
dA AGu e dA 

inFrAero. em PAutA, o desmonte do serviço Público 
com A PolíticA neoliberAl de michel temer. Além dA 

direção coleGiAdA do sintseF, tAmbém esteve Presente um 
rePresentAnte do sindicAto nAcionAl dos AeroPortuários 

(sinA). como os emPreGAdos Públicos dA inFrAero 
estão sendo redistribuídos PArA órGãos dA AdministrAção 
diretA (AGu, mte e órGãos militAres) com A PrivAtizAção 

do AeroPorto Pinto mArtins, em FortAlezA, o sintseF 
APresentou suA estruturA de orGAnizAção nA cAPitAl e no 
interior. nA 

ocAsião, ForAm 
esclArecidAs 

dúvidAs jurídicAs 
e sociAlizAdos 

inFormes GerAis.

AGU e InfrAero fAmA - áGUA não é mercAdorIA

Aconteceu entre os diAs 17 e 22/03, em brAsíliA, 
o Fórum AlternAtivo mundiAl dA áGuA (FAmA). o 
encontro, PArAlelo Ao Fórum mundiAl dA áGuA, 

ProPõe um debAte AlternAtivo sobre nosso recurso 
nAturAl e bem mAis Precioso nA terrA. A condseF/

FenAdseF está PArticiPAndo e deve inteGrAr As AGendAs 
ProPostAs Pelo FAmA.

em meio A crises de rAcionAmento, AlterAções 
climáticAs PreocuPAntes, há no senAdo um Projeto 

(Pls 495/17) que ProPõe AlterAr A PolíticA 
nAcionAl de recursos hídricos “PArA PriorizAr o uso 

múltiPlo e A AlocAção mAis eFiciente dos recursos 
hídricos, bem como PArA criAr os mercAdos de áGuA”.

um Projeto Absurdo que revelA As intenções de 
PrivAtizAção dos recursos hidricos no brAsil.

o sintseF/ce seGue AcomPAnhAndo esse debAte Por 
meio dA AtuAção dos FiliAdos do dnocs, Aloísio 

bAstos, inteGrAnte dA coordenAção FinAnceirA do 
sindicAto e AtuAl Presidente dA AssociAção dos 

servidores do dnocs (AssecAs), está em brAsíliA, 
PArticiPAndo do evento.

é AmAnhã jUnto com A reUnIão dos 
AposentAdos e pensIonIstAs!

Leia otícia na íntegra o site www.condsef.org.br

hoje, 22/03, o sintseF/ce PArticiPou de umA 
reunião com os trAbAlhAdores descentrAlizAdos 

do ministério dA sAúde PArA os municíPios de 
PAcAjus e horizonte. nA ocAsião ForAm discutidos 
os seGuintes Pontos:1-inFormes GerAis e jurídicos, 

2-emendA constitucionAl 95/16, 3-Abono 
de PermAnênciA, 4-licençA-Prêmio, 5-PlAno 
de sAúde,reFormA dA PrevidênciA, 6-GAcen e 

GdPst, 7-sAúde do trAbAlhAdor entre outros e 
encAminhAmentos.

nA bAse


