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De quinta a sábado tem o XII ConSindsepPE
O Sindsep-PE realiza de 15 a 17 de
novembro, no Orange Praia Hotel, em Itamaracá, o XII Congresso Estadual dos Servidores Públicos Federais no Estado de Pernambuco (ConSindsepPE). Nessa edição, o evento traz como tema Serviço Público: Cidadania
e Qualidade de Vida, reforçando a importância do setor e o papel que desempenha para a
sociedade. Os delegados eleitos devem
comparecer à sede do sindicato no primeiro
dia do evento (15/11), às 8h30, horário que começam a sair os ônibus. Quem perder o transporte, deve se responsabilizar por sua ida.
O evento será transmitido ao vivo
pelo Facebook, além da cobertura completa
com textos e imagens pelo site e pelas redes
sociais. Na quinta, às 19h, tem palestra magna Desenvolvimento do país X Serviço
Público: As políticas públicas como cidadania
e os impactos das contrarreformas para a
população brasileira, com o economista,
professor da Unicamp e presidente da Fundação Perseu Abramo, Marcio Pochmann.

Na sexta, às 8h30, tem a palestra A
importância da organização dos servidores
públicos diante do projeto ultra-neoliberal do
novo governo, com o economista e supervisor técnico do Dieese, Max Leno. Às 14h30
será a vez de o analista político e diretor do
Diap, Antônio Queiroz, falar sobre Como
combater o avanço do conservadorismo no
Congresso Nacional.
Também estarão presentes no congresso o secretário Geral da Condsef/
Fenadsef, Sérgio Ronaldo; o presidente da
CUT, Vagner Freitas; o secretário adjunto de
Relações do Trabalho da CUT, Pedro Armengol; e o secretário adjunto de Administração e
Finanças da Central, Aparecido Donizeti.
O ConSindsepPE reunirá cerca de
200 delegados, eleitos pela base. Eles, junto
à direção do Sindsep-PE, discutirão a conjuntura nacional e internacional e aprovarão
a reforma do estatuto do sindicato. Não foi
eleito delegado? Assista ao evento pela
internet (www.facebook.com/Sindsep-PE)

