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Sintsef participa com a condsef 
de mobilizações em brasília
Enquanto o governo 
promete enviar a re-
forma Administrativa 
ainda essa semana 
ao Congresso Nacio-
nal, os representan-
tes dos servidores 
nunca foram recebi-
dos para debater a 
proposta.  Como uma 
reforma em todo o 
setor público pode 
ser aprovada sem sequer haver diálogo com os 
servidores que prestam diretamente os serviços 
à população? 
A última fala do ministro feita durante palestra na 
FGV sobre servidores serem ‘parasitas’, terminou 
gerando imenso mal estar. Guedes se desculpou, 
mas para a categoria só isso não é suficiente.
Os servidores federais tem buscado a abertura 
de um canal de negociações com o ministro. 
Entretanto, nenhuma resposta foi conseguida até 
o momento. 
A Condsef e representantes de entidades filiadas 
estiveram hoje (11) durante a tarde, em frente 
ao Ministério da Economia, para apresentar 
as principais pautas da categorias e reivindicar 
resposta à audiência que foi solicitada ainda em 
janeiro. Amanhã (12), os servidores participam 
de ato e seminário convocados pela Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos Servidores e 
dos Serviços Públicos no auditório Nereu Ramos, 
na Câmara dos Deputados, como preparação para 
o Dia Nacional de Mobilização e Lutas em 18 de 
março, contra o desmonte dos órgãos públicos e 
as privatizações, em defesa dos serviços públicos 
e da soberania nacional.
Fonte: Condsef via facebook

abre alas que as mulheres
vão passar

As mulheres sindicalistas e participantes de 
movimentos que compõem a Frente Brasil 
Popular participaram hoje (11), na sede da 
CUT-CE de mais uma reunião de preparação 
para os atos do 8 de março no Ceará.
O Coletivo de Mulheres do Sintsef marcou 
presença na atividade que debateu formas de 
ampliar a mobilização do dia 8, para acumular 
forças na construção da greve geral no próximo 
dia 18 de março.

Campanha: Tiro ao alvo


