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NO ÚLTIMO domingo os bra‐
sileiros escolheram mais uma 
vez Dilma Rousseff para a Pre‐
sidência da República. Durante a 
sua campanha, a candidata se 
comprometeu em discutir a pla‐
taforma de luta dos servidores 
federais. “Esse compromisso 
não vai nos engessar, muito pelo 
contrário, vamos cobrar essa dis‐
cussão, nos organizar e nos  mo‐
bilizar porque só assim avança‐
remos nas nossas conquistas”, 
ressalta o diretor de Imprensa do 
Sindsep‐PE, Isac Santos.

Na plataforma de luta, os 
servidores federais reivindicam 
a regulamentação da negocia‐
ção coletiva; a democratização 
das relações de trabalho e di‐

reitos sindicais; o direito de gre‐
ve; a ascensão funcional; con‐
cursos públicos; capacitação e 
qualifiação; data‐base; e política 
salarial permanente. 

Também estão entre as prio‐
ridades a paridade entre ativos, 
aposentados e pensionistas; 
resgate de direitos em aposen‐
tadorias especiais e por invali‐
dez; cumprimento dos acordos; 
contra qualquer reforma que 
retire direitos; equiparação dos 
benefícios dos servidores dos 
três poderes; a retirada de PLs, 
MPs contrários aos interesses 
dos servidores; fim das terceiri‐
zações e apoio à aprovação de 
projetos que resgatem direitos e 
fortaleçam o setor público.

TODOS servidores filia‐
dos ao Sindsep‐PE estão 
convidados para partici‐
par, no dia 14 de novem‐
bro, da posse da nova di‐
reção da entidade. A festa 
será no Clube da AABB, 
nas Graças (avenida Dou‐
tor Malaquias, 204, Gra‐
ças), às 21h, ao som dos 
Garçons Cantores. 
 As senhas da festa se‐
rão distribuídas nos ór‐
gãos pelos diretores e re‐
presentantes sindicais de 
base do sindicato, a partir 
desta semana.  A nova di‐
retoria tomou posse ofi‐
cialmente desde o último 
dia 28. 

A	eleição	já	passou.	
Agora	é	hora	de	cobrar!

Festa	de	posse
no	dia	14


