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AGU e Infraero

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.

Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

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

Na base
É amanhã junto com a reunião dos
aposentados e pensionistas!

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.
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