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Relatório do Encontro Nacional Setorial do DENAP
Data: 21/11/2014
Local: CNTI/Luziânia

Encaminhamentos
1. Marcha de aposentados com entidade própria na 1ª quinzena de
março/2014, com audiência com a Dilma;
2. Garantir um representante do DENAP no CDE e fórum das entidades;
3. Após a marcha, realização de atos simultâneos em todas as federações;
4. Organizações de brigadas no Congresso Nacional pela aprovação da PEC
555/06;
5. Instrumentos de comunicação que permita acesso aos aposentados e
direção da CONDSEF;
6. Representantes de aposentados na mesa de negociação;
7. Representantes da comunicação: 1º Laercio, 2º Tilico, 3º Marçal;
8. Formação de um grupo de trabalho, onde tenha representação de
aposentados e pensionistas de cada Estado da Federação para trabalharem
juntos à secretaria de aposentados e pensionistas e o DENAP, para
discutirem trimestralmente as propostas encaminhadas pelos aposentados
e pensionistas, realizado em novembro de 2014 na CNTI em Luziânia ;
9. Que a CONDSEF incentive aos sindicatos gerais a volta a apresentar nas
suas respectivas praça a prática de “Tribuna Livre”, visando dar conhecer
a sociedade da conjuntura atual do país.
REFLEXÃO
Lembrar:
Somos alicerce do Serviço Público;
Somos o exemplo do passado digno;
Somos o exemplo da luta do Governo;
Somos o exemplo da honestidade do trabalho governamental;
Enfim, somos esquecidos no presente,
Onde luta se pela igualdade?
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Não, nós temos que mostrar que somos humanamente gente, com o trabalho
duro do passado.
Precisamos lutar e aparecer para o Governo junto com a CONDSEF o nosso
valor, como humanos que lutou, luta e lutará pelo país.
Temos que mostrar o nosso grandioso valor. Não devemos ficar como
aposentados e pensionistas incertos, vamos à luta e mostrar que estamos vivos,
ativos.
Enfim vamos lutar, mesmo que as lágrimas molhem nosso rosto
PERSEVERANÇA.
Secretaria dos aposentados e pensionistas do SINTRASEF/RJ.
Luziânia 21 de novembro de 2014.

Saudações Sindicais,

COORDENAÇÃO DENAP

