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Reunião do CdSB ConvoCa 
12º CongReSSo do SintSef

peSCadoReS e SeRvidoReS púBliCoS da peSCa 
denunCiam aBandono e falta de eStRutuRa

Pescadores artesanais realizaram ato na manhã de hoje 
(16/04) denunciando o desmonte das Políticas de Pesca que 
ocorrem desde 2015, mas seguem agravadas com os des-
mandos do governo golPista de michel temer. Por falta de 
estrutura, licenças Para embarcações, carteiras de Pescador 
e seguro defeso estão atrasadas. a situação imPede os Pes-
cadores de trabalhar e já há muitos Passando fome. estima-
-se que hajam 16 mil Pescadores artesanais no ceará.

os servidores federais que atuam na Pesca denunciam que 
são aPenas 3 servidores Para atender toda a demanda do 
estado. desde a extinção do ministério da Pesca em 2016, 
até abril de 2018, a atividade já Passou Pela resPonsabilida-
de do ministério da agricultura, Pecuária e abastecimento 
( 2016 ) do ministério da indústria, comércio exterior e 
serviços  (2017) e recentemente foi alocado dentro da se-
cretaria-geral da Presidência da rePública (2018), as duas 
últimas sequer Possuem estrutura administrativa na maioria 
dos estados no 
brasil. a direção 
colegiada do 
sintsef esteve no 
local aPoiando 
a manifestação 
e os servidores 
federais.

aconteceu hoje, 
16/04, na dsc cariri,  
uma reunião  amPliada 
dos delegados  de base 
da região. na ocasião, 
foram Partilhadas as dis-
cussões e encaminhamen-
tos da reunião do cdsb 
ocorrida em fortaleza, 
no último sábado.

dSC CaRiRi 

sábado, 14/04, aconteceu a segunda reunião, de 
2018, do conselho de delegados sindicais de base do 
sintsef. a ocasião marcou a comemoração dos 29 anos 
do sindicato e contou com um caloroso debate sobre 
a conjuntura e a relação da Prisão do ex-Presidente 
lula com o golPe da aliança entre temer, congresso 
nacional, judiciário e mídia. 

foi também o momento de lançar a convocató-
ria Para o décimo 
segundo congresso 
do sintsef que terá 
como tema “unidade 
contra o golPe, em 
defesa da democracia 
e nenhum direito a 
menos!”. confira co-
bertura no facebook 
do sintsef/ce!


