
O SINTSEF/CE esteve no último dia 17, na Audiência Pública 
“PEC 241: impactos para a garantia de direitos sociais”, na 
Defensoria Pública da União (DPU-CE). O encontro contou 
com a participação da pesquisadora da Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), Isabela Soares, do presidente 
do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Sindifisco) no Ceará, Helder Costa da Rocha, 
da professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE) e Doutora em Educação, Antônia 
de Abreu e do defensor público federal Daniel Teles Barbosa.
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SINTSEF/CE discute 
Portaria Nº 5 com 
servidores anistiados 

SINTSEF/CE cobra cálculos corretos 
para os trabalhadores da EBSERH

Na última quiNta-feira, 17/11, o SiNtSef/Ce, repreSeNtado pelo 
CoordeNador jurídiCo luiS CarloS maCêdo e o aSSeSSor patríCio Vieira, 
reuNiu-Se Com o SuperiNteNdeNte da eBSerH No Ceará, prof. luCiaNo 

meNezeS. a pauta foram oS CálCuloS da Carga Horária meNSal, que 
Vem SeNdo feito, Há maiS de um aNo, de forma equiVoCada pela empreSa, 
trazeNdo prejuízoS aoS traBalHadoreS. tamBém eStiVeram preSeNteS aS 

delegadaS de BaSe geriNa Braga e aNdréa quiNtela, aSSeSSoria jurídiCa e 
Setor de reCurSoS HumaNoS da eBSerH. 

Nesta terça-feira, 22 de novembro, 
o SINTSEF/CE realiza reunião com os 
servidores demitidos do governo Collor 
para tratar da Portaria Normativa de 
nº 5/2016, editada pelo Ministério do 
Planejamento estabelecendo que os 
órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e 
fundacional deverão instaurar processo 
administrativo, de ofício, para a 
retificação do regime jurídico aplicado 
aos servidores que tenham sido 
beneficiados pela anistia reconhecida 
nos termos da Lei nº 8.878, de 1994. 
Participe!
leia aqui Nota do Setor jurídiCo do SiNtSef

Na sexta-feira, 18, a Delegacia Sindical 
do Sertão Central realizou Encontro de 
Delegados Sindicais de Base em Quixadá. 
Os coordenadores Adriano Duarte, 
Roberto Luque, José de Assis, Luis Carlos 
Macêdo, Carlos Eugênio Pereira e Flávio 
Inácio de Lima representaram a Direção 
Colegiada. A pauta trouxe informes de 
ordem geral e jurídica, além da análise de 
conjuntura destacando a PEC 55 (ex -241).

Em novembro, o encontro de delegados 
ocorreu de forma descentralizada. 
Amanhã traremos informações das 
reuniões realizadas nos últimos dias.

http://www.sintsefceara.org.br
http://sintsefceara.org.br/nota-juridica-explicativa-sobre-a-portaria-no-5/

