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Clique e saiba mais
•	 Casos	de	Corrupção	

envolvendo	MiChel	TeMer	
CaeM	no	esqueCiMenTo,	e	eles	
são	MuiTos	(Brasil	de	FaTo)

•	 o	silênCio	dos	liBerais:	raízes	
da	vergonha	Brasileira	(CarTa	
Maior)

No último dia 31 de 
agosto, o Ministério do 
Planejamento publicou a 
Portaria Normativa nº 5 
(veja aqui) determinando a 
conversão ao regime celetista 
de servidores anistiados pela 
Lei 8.878/94.

Desde então a Condsef 
realiza uma série de medidas 
para suspender a portaria. 

Como não se sabe ao 
certo o número de servidores 
atingidos, uma das primeiras 
ações foi notificar o 
Ministério do Planejamento 

para que ele encaminhe a 
lista completa de quais são 
e onde estão os servidores 
atingidos por essa Portaria.

Na última quinta-feira, 
22, uma Medida Cautelar 
em Mandado de Segurança 
(confira aqui) relatada pelo 
ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Edson Fachin, atendeu 
ao pedido de liminar que 
suspende efeitos de acórdão 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU) que manteve 
a Portaria Normativa Nº 5. 

Com isso Condsef, CNTSS e 
Fenasps enviaram ofícios 
ao Ministério da Saúde 
e Funasa na quinta-feira 
cobrando a suspensão 
imediata da aplicação da 
Portaria que impõe ida 
de servidores anistiados 
para a CLT. A Condsef vai 
encaminhar mesmo ofício 
a todos os ministérios 
para garantir que nenhum 
servidor sofra prejuízos 
injustamente. veja aqui cópia 
do ofício encaminhado pelas 
entidades.

•	 a	agenda	seCreTa	
da	reForMa	
do	ensino:	o	
analFaBeTisMo	
visual	(revisTa	FóruM)

Entidades cobram suspensão imediata de Portaria que impõe a 
anistiados ida para CLT

Direção colegiaDa segue DiscutinDo temas Diversos com a base. na 
sexta-feira esteve com filiaDos De quixeramobim. Presentes os Diretores 

luis carlos maceDo, flávio inácio e raimunDo jr, bem como o 
coorDenaDor Da Delegacia Do sertão central, aélito maDeiro. Hoje 
Houve encontro no Dsei-ce com trabalHaDores Da saúDe inDígena, 

com Presença De flávia saboia, josé De assis e fca constância.

quixeramobim

Dsei-ce
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