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Reforma da Previdência é tema de
debate em Limoeiro do Norte

Na Base

Ontem (16/04), a Direção Colegiada e a assessoria
Jurídica do Sintsef participaram de uma reunião
com os servidores do Ministério da Saúde que
atuam na Unidade de Vigilância de Zoonoses, na
Maraponga. O grupo socializou informes, tirou
dúvidas jurídicas e realizou a eleição dos delegados
Sindicais de Base. Foram Eleitos, Francisco
Deusimar Girão de Carvalho - para titular, e
Erivaldo Airton Sobral Colares - para suplente.

Ontem, 16/04, a Coordenação Geral do Sintsef
marcou presença sobre a Reforma da Previdência
em Limoeiro do Norte. A iniciativa foi realizada pelo
Sindifce e contou com o apoio da Delegacia Sindical
do Vale do Jaguaribe. Com foco nos impactos que
a reforma trará para os servidores públicos, o
momento representou uma importante agenda de
formação contra os projetos de Jair Bolsonaro que
acabam com os direitos dos trabalhadores.

eleições a todo vapor!

As assembleias para eleição dos delegados de base
por local de trabalho já iniciaram. Fique atento ao
calendário em nosso site.
Compareça às assembleias e contribua com a luta
em defesa dos nossos direitos!
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Conferência de saúde

A Direção Colegiada do Sintsef e filiados
participam da 8°Conferência Municipal de
Saúde de Fortaleza, etapa preparatória para a
Conferência Nacional. Com o Tema “DEMOCRACIA
E SAÚDE” Saúde como Direito e Consolidação
e Financiamento do SUS. O evento ocorre no
Hotel Praia Centro, nos dias 16 e 17 de abril. No
momento em que o presidente Jair Bolsonaro
decreta o fim dos conselhos e colegiados, assume
um papel histórico na defesa dos direitos sociais,
do SUS e da participação da sociedade civil na
proposição e fortalecimento de políticas públicas.

