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Reunião na Funasa-Suest

A Direção Colegiada do Sintsef esteve hoje 
(16) em reunião com Marlos Costa de 
Andrade, superintendente da FUNASA no 
Ceará, para debater demandas dos motoristas 
lotados na Funasa/ Suest . Dentre elas o 
pequeno número de viaturas disponíveis e a 
infraestrutura da sala dos motoristas.

Março, mês de visibilidade 
das lutas das mulheres.

A Executiva Nacional da CUT divulgou nesta 
sexta-feira (13) comunicado interno orientando 
as entidades filiadas a manterem as greves 
aprovadas para o dia 18 de março. Em função 
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), 
a CUT orienta também suas entidades a não 
realizarem manifestações com aglomerações 
de pessoas nesta data.
A Central exige mais recursos para o SUS, 
a suspensão do congelamento dos gastos 
públicos, reivindica a vacinação antecipada 
dos trabalhadores contra a gripe e a 
criação de comitês bipartites de crise para 
o acompanhamento da pandemia, visando 
reduzir a propagação da doença nos locais de 
trabalho. 
Leia nota completa em www.cut.or.br

CUT orienta sindicatos a manter 
greves no dia 18, mas não 
realizar atos com multidões
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Senador mantém leitura de 
relatório mesmo com bloqueio 
de participação popular

PEC Emergencial 186 e reforma administrativa

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
editou medidas restritivas sobre a circulação popular 
para contenção da pandemia do novo coronavírus. 
Ficam consideradas justificadas as ausências em 
reuniões de comissões e do Plenário do Senado 
de parlamentares com mais de 65 anos, gestantes, 
imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas, 
grupo que compõe risco de aumento de mortalidade 
por covid-19. As medidas também restringem 
as atividades legislativas do Senado. Diante da 
determinação, as audiências públicas para debate da 
PEC Emergencial (PEC 186/2019) foram suspensas. 
Entretanto, a reunião para leitura do relatório 
do senador Oriovisto Guimarães (PODEMOS-PR) 
permanece agendada para esta quarta-feira, 18. Por ter 
74 anos, o parlamentar teria direito à ausência, mas de 
acordo com a assessoria de comunicação do gabinete, 
a votação da matéria é urgente. As entidades que 
representam os servidores públicos pedem que a leitura 
seja cancelada.
Leia nota completa em www.condsef.org.br

https://www.cut.org.br/noticias/cut-orienta-sindicatos-a-manter-greves-no-dia-18-e-nao-realizar-atos-com-multido-69a5
https://www.condsef.org.br/noticias/senador-mantem-leitura-relatorio-mesmo-com-bloqueio-participacao-popular

