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Assembleia na UVZ (Fortaleza)
Hoje, 30/05
foi a vez dos
servidores
que atuam na
UVZ(Unidade
de Vigilância
de Zoonose)
de Fortaleza
elegerem seus
(as) delegados
(as) para o 12°
congresso do
Sintsef. Foram
eleitos 05
delegados e 3
suplentes.
A Direção
Colegiada do
Sintsef coordenou o momento, no qual, também
foram realizados informes gerais e jurídicos com
a participação da advogada do Sindicato, Raquel
Amaral.

Plenária Cutista
Ontem, 29/05,
dirigentes
sindicais
estiveram
reunidos no
auditório
da CUT para
debater a
construção
de uma
Plataforma
da Classe
Trabalhadora
para o país
e o apoio à
greve dos
petroleiros. O
momento foi
de estratégias e consolidação de parcerias na luta
contra o golpe à democracia brasileira.

CONDSEF E SINTSEF CEARÁ apoiam a greve dos
caminhoneiros, petroleiros e defesa da soberania nacional
Por uma Petrobras forte e a serviço dos brasileiros
começa hoje (30/05), uma greve de petroleiros que vai se
somar à paralisação iniciada por caminhoneiros e que deu
um nó no Brasil que o governo ilegítimo não está tendo
capacidade de desatar. A insatisfação dos caminhoneiros
com uma pauta de reivindicações justa que inclui redução
no preço do diesel, melhorias de condições de trabalho,
valores dos fretes e manutenção de veículos, ganhou o
apoio da população. A maioria dos brasileiros é afetada
por essa alta com gasolina e gás de cozinha aumentando
a todo dia. Até o momento as soluções apontadas pelo
governo não deram conta de arrefecer os ânimos. Isso
porque o problema não está de fato sendo atacado.
A mudança na política de preços do petróleo coincide
com a chegada de Pedro Parente a presidência da Petrobras. Somado a isso temos a redução da capacidade produtiva da empresa para atender interesses estrangeiros. Para
alertar sobre esses problemas, petroleiros e caminhoneiros, com o apoio da sociedade civil organizada, convocam
atos por todo o Brasil. Leia mais em www.sintsefceara.org.br
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