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Em defesa do serviço público

Bonfim 2016

Fonasef promove reunião em
Brasília neste fim de semana

O dia de ontem foi de festa para
os servidores públicos federais
de Salvador que participaram da

15/01/2016 – O Fórum das

serão formados. Haverá o le-

Lavagem do Bonfim. Há mais de

Entidades Nacionais dos Servi-

vantamento de propostas que

20 anos o Sintsef-BA participa

dores Públicos Federais (Fo-

vão compor os encaminhamen-

do evento, importante também

nasef) reunirá representantes

tos finais do encontro e devem

para chamar a atenção da popu-

do conjunto dos federais, em

servir de base para a constru-

lação para os problemas enfren-

Brasília, nos próximos neste

ção e consolidação de ações

tados pela categoria, de forma

sábado e domingo, dias 16 e

em torno desta campanha em

descontraída e em clima de con-

17/01. O Sintsef-BA participará

defesa dos serviços públicos.

fraternização. O tema deste ano

do evento, que irá debater e

Os próximos anos serão

foi o combate à tentativa de gol-

discutir estratégias para garan-

decisivos para buscar a conso-

pe contra a democracia que vem

tir mais e melhores serviços

lidação de um serviço público

sendo entabulado no Brasil. Diri-

públicos à população brasileira

capaz de atender as demandas

gentes e ex-dirigentes do Sin-

e a defesa dos direitos dos

da sociedade que paga impos-

tsef-BA, filiados, funcionários do

servidores. O cumprimento dos

tos e espera ver serviços de

sindicato, uniram-se a diversas

acordos firmados com o gover-

qualidade revertidos em seu

outras entidades representativas

no, debate sobre direito de

benefício. O objetivo é promo-

dos interesses dos trabalhadores

greve, negociação coletiva e

ver um esforço conjunto em

no bloco da CUT-BA. A Lavagem

data base também estão na

torno do debate de propostas

do Bonfim é considerada a se-

pauta. Para o Fonasef, que tem

sobre qual modelo de serviço

gunda maior festa popular da

papel fundamental na defesa

público o Brasil quer e precisa.

Bahia, perdendo apenas para o

dos serviços públicos e de seus

O objetivo também é convidar

carnaval. O ritual se repete anu-

trabalhadores, as lutas unifica-

a sociedade a participar desses

almente desde 1754 e reúne

das e as mobilizações nacionais

debates sendo ela a maior in-

milhares de pessoas.

são imprescindíveis para forçar

teressada

o governo a se movimentar.

adequado dos serviços públicos

No primeiro dia do encontro, centrais sindicais (CUT,

no

funcionamento

Aposentados

que são responsabilidade do

Aposentados mobilizam-se por

Estado fornecer.

direitos nesta segunda-feira, 18,
em Salvador. A programação

CTB e CSP Conlutas) também

Entender os problemas

farão exposição de ideias em

atuais do serviço público e os

começa logo cedo, às 8h, com

uma mesa de conjuntura. No

obstáculos

uma missa na Igreja de São Pe-

domingo, 17, os participantes

seus trabalhadores é essencial

dro. Às 09h os participantes se

se

e

para pensar soluções para me-

concentrarão em um ato público

apresentar resultado dos deba-

lhorar o atendimento à popula-

na Praça da Piedade, de onde

tes de grupos de trabalho que

ção. (Fonte: Condsef)

sairão em caminhada pelo centro

reúnem

para

discutir

enfrentados

por

da capital.

