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Mobilização nacional
Sintsef-BA marca presença em mais
uma frente de lutas por direitos

Resistência

27/03/2017 - O Sintsef-BA esta-

contra

trabalhadora,

de Michel Temer (PMDB), os tra-

rá em mais uma frente de lutas

não volta”, esse tem sido um

balhadores baianos lançam nesta

esta semana, participando de

mote constante entre os traba-

segunda-feira (27), às 18h, na

diversas

nacionais

lhadores em todo o Brasil. Do

sede do Sindae, em Salvador, o

junto à Condsef/Fenadsef, à CUT

aeroporto, a atividade deve se-

Comitê em Defesa da Previdên-

e outras entidades representati-

guir para o Ministério do Plane-

cia. O Comitê é um esforço múl-

vas da maioria dos servidores

jamento onde os servidores fe-

tiplo de sindicatos, movimentos

federais. A mobilização reafirma-

derais vão cobrar uma reunião

sociais, militantes de organiza-

rá a unidade contra os ataques

para apresentar e discutir a pau-

ções políticas e ativistas da cida-

aos direitos de toda classe traba-

ta de reivindicações da catego-

de. O lançamento contará com a

lhadora. A semana começa com

ria. Estão previstas ainda ativi-

presença do ex-ministro da Pre-

um seminário na Condsef sobre

dades à tarde. Às 17 horas, na

vidência Carlos Gabas. Confira

organização sindical, nesta se-

sede do Andes-SN, o Fonasefe

outras atividades da semana, em

gunda, 27, que contará com

se reúne para fazer um balanço

Salvador

uma

das ações e definir novas agen-

atividades

palestra

do

secretário-

adjunto de Organização da CUT,
Eduardo Guerra.
Na

terça,

a

classe

Para fortalecer a luta contra a
reforma da Previdência proposta
pelo governo golpista e ilegítimo

das de luta.
Na quarta, 29, a Con-

28,

a

29 de março – Quarta-feira Aniversário de Salvador- Manifestação em defesa da cidade,

Con-

dsef/Fenadsef realiza sua plená-

dsef/Fenadsef se junta às de-

ria nacional com representantes

mais entidades que compõem o

da maioria dos servidores do

Fórum das Entidades Nacionais

Executivo de todo o Brasil. Além

30 de março – Quinta-feira - 8h

dos Servidores Públicos Federais

de discutir questões que podem

– Dia nacional de luta em defesa

(Fonasefe) em um ato contra os

afetar toda a categoria como

da moradia, ato na SEDUR.

ataques aos direitos da classe

reforma da Previdência, risco da

trabalhadora. A atividade come-

limitação do direito de greve,

ça a partir das 7 horas no aero-

outros temas devem ser tratados

porto de Brasília.O objetivo é

como contribuição sindical, en-

pressionar

que

volvendo instrução normativa do

desembarcam na capital federal

Planejamento. Os resultados da

para a semana de trabalhos e

plenária

buscar convencê-los a votar con-

também para o seminário de

tra a PEC 287/16 e também con-

planejamento

tra a proposta que quer flexibili-

dsef/Fenadsef que acontecerá no

zar as leis trabalhistas. “Se votar

final de maio, em Brasília.

parlamentares

serão

considerados
da

Con-

da democracia e contra os golpistas, 9h, na Piedade.

8h30 – Audiência pública sobre a
reforma da previdência, 8h30h,
na Assembleia Legislativa
31 de março – Sexta-feira - Dia
de Luta Contra a Reforma da
Previdência e pela Democracia
Grande passeata saindo às 9h,
do Campo da Pólvora ao Forte
do Barbalho, onde haverá um
ato político em defesa da democracia.

