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•	 ServidoreS	vão	àS	ruaS	neSta	quinta	em	todo	o	BraSil	pela	democracia

•	 criSe:	Servidor	púBlico	pode	Ser	demitido?
•	 plano	econômico	propoSto	por	pmdB	fragiliza	clt
•	 grandeS	jornaiS	puBlicam	campanha	puBlicitária	da	fieSp	apoiando	o	impeachment

Reunião no Conselho Estadual de Saúde trata dos interesses 
dos servidores do Ministério da Saúde e Funasa

Na tarde de ontem (30), a direção do SINTSEF através dos 
coordenadores Roberto Luque, Adriano Duarte, Flávio Inácio 
de Lima e Maria Conceição Araújo, participou de reunião 
com os membros da Câmara Técnica de Gestão do Trabalho, 
Educação e Saúde do Conselho Estadual de Saúde e com 
o secretário de saúde do Estado Henrique Javi. Também 
estiveram presentes os filiados do SINTSEF/CE Azevedo 
Quirino, Hibiss Farias e Áurea Martins.

A reunião teve como pauta a Portaria 243/2015 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a cessão 
de servidores públicos do Ministério e de autarquias e fundações públicas a ele vinculados aos Estados 
e Municípios, para atuarem no âmbito do SUS. Alguns dos servidores cedidos passaram a não receber 
o adicional de insalubridade e as gratificações (GACEN e GECEN), e a reunião ocorreu para tentar 
reverter essa situação. Como encaminhamento, o secretário de saúde Henrique Javi comprometeu-
se à tratar do assunto pessoalmente com o Ministério da Saúde para que não haja alteração no 
recebimento dos benefícios, uma vez que os servidores continuam lotados na Secretaria de Saúde do 
Estado, independente de qual CRES estão prestando serviço. Javi irá também encaminhar a realização 
de exames periódicos com os servidores lotados naquela área.

Não deixe a chuva atrapalhar a sua 
vontade de lutar! 

Para João Pedro Stédile, “ser contra 
o golpe não é contraditório com exigir 
mudanças na política econômica”. É 

assim que pensamos.
Por isso, convocamos a todas e 

todos a marcarem presença no ato 
que acontecerá logo mais, às 15h, 

com concentração na Praça da 
Bandeira.

É contra o golpe e a favor da 
democracia!
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