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Reunião do CDSB convoca
12º Congresso do Sintsef

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 convocatória
para o segundo
congresso do sintsef
que terá como tema

“Unidade contra o

golpe, em defesa da
democracia e nenhum

direito a menos!”.
Confira cobertura
no facebook do
sintsef/ce!

DSC CARIRI
Aconteceu hoje,
16/04, na DSC CARIRI,
uma reunião Ampliada
dos Delegados de Base
da região. Na ocasião,
foram partilhadas as discussões e encaminhamentos da reunião do CDSB
ocorrida em Fortaleza,
no último sábado.

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 desmandos 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 pescadores 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 responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
( 2016 ) do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços (2017) e recentemente foi alocado dentro da Secretaria-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.
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