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Ato público dia 28 em frente à SRTE
NESTA quarta-feira, dia 28 , a par r das 9h, o
Sindsep-PE par cipa de um ato público em frente
à sede da Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego (SRTE). A a vidade faz parte do Dia Nacional de Luta por Empregos e Direitos que está
sendo promovido pela CUT e demais centrais sindicais. Todos os servidores estão convocados e
devem par cipar.
A mobilização foi mo vada pelas medidas provisórias 664 e 665, que promoveram mudanças no Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

e na Previdência Social.
No dia 28, o movimento sindical também fará a defesa da Petrobrás. As en dades
entendem que a empresa pública é de suma
importância para o desenvolvimento do país, já
que 13% dos seus recursos são des nados às
polí cas públicas. “Que os corruptos sejam punidos, mas a Petrobrás permaneça como patrimônio do país, com importante papel social”,
pontua a coordenadora geral do Sindsep-PE,
Graça Oliveira.

Força tarefa no Congresso Nacional
NESSA quinta passada foi realizada em Brasília
uma reunião do Fórum Nacional dos Servidores
Federais. Já como parte das ações da Campanha Salarial 2015, as entidades do setor
decidiram montar uma força tarefa, no Congresso Nacional, para pressionar os parlamentares para aprovarem as matérias de interesse
do funcionalismo, bem como rejeitarem aquelas que são prejudiciais para a categoria.

Para montar essa ação, as entidades
nacionais irão fazer um levantamento de todos
os projetos que tramitam no Congresso
Nacional e que de alguma forma estão
relacionados com a categoria. A ideia não é
fazer apenas uma ação isolada, mas sim, um
trabalho permanente de acompanhamento
dessas matérias.
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