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opinião
PEC do fim do mundo, reforma no ensino 
médio, corte de ponto, aposentadoria 
adiada... O que será do amanhã?

Editorial
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O nosso amanhã só tem 
duas palavras definidas até 
agora: resistência e luta.

A cada noite dormida 
e dia amanhecido temos 
visto um novo golpe sobre 
a classe trabalhadora deste 
país. Uma PEC que ameaça 
congelar bens sociais por 
20 anos. Uma reforma 
ultraconservadora do 
ensino, retirando disciplinas 
fundamentais à formação 
humana, como filosofia e 
sociologia. Uma decisão que 
retira do servidor público o 
direito de se insurgir contra 
qualquer descontentamento 
através da greve. O fim de um 
direito histórico de mulheres 
pararem de trabalhar um 
pouco antes dos homens. 
Uma reforma trabalhista que 
entre outras coisas passa por 
cima da lei.

Estamos falando da PEC 
241/16, que Michel Temer, 
ainda como interino, enviou 
ao Congresso Nacional, em 
15 de junho de 2016. Como já 
falamos anteriormente, a PEC, 
congela os gastos públicos por 
20 anos. Como em propostas 
anteriores, a exemplo do 
Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 257/16, a medida recai 
sobre os trabalhadores, os 
servidores e os serviços 
públicos e, especialmente, em 

áreas essenciais à população 
brasileira como a Educação e 
Saúde. Tendo sido aprovada 
em dois turnos na Câmara 
Federal, a PEC, tramita no 
Senado sob o título de PEC 
55/16. O governo espera que 
ela seja votada em dois turnos 
até no máximo em 13 de 
dezembro, para que o novo 
cálculo para os gastos públicos 
já seja aplicado no ano que 
vem.

Falamos ainda da 
Medida Provisória 746/16, 
esta que já entrou em 
vigor, sem nenhuma 
discussão, flexibilizando e 
descaracterizando o ensino 
médio brasileiro.

Também nos referimos à 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) em descontar o 
salário do servidor em greve 
sem que seja necessária 
decisão judicial nesse sentido.

Destacamos, todavia, 
as perdas da Reforma da 
Previdência, que eleva a 
aposentadoria para os 65 
anos, tanto para homens 
quanto para as mulheres, 
retirando destas, um direito 
historicamente adquirido de 
aposentarem-se mais cedo 
em virtude da tripla jornada 
que enfrentam durante a vida 
toda. Também as mulheres 
serão prejudicadas com a 

diminuição da pensão por 
morte de seus maridos, 
passando a receber 60% do 
que estes recebiam em vida.

Para fechar falamos da 
reforma trabalhista, dentre 
outras maldades, traz um 
absurdo sem tamanho: o 
negociado vai prevalecer 
diante do legislado. Isso 
significa que ficará valendo 
o que for acordado com as 
categorias, mesmo que na lei 
esteja de outra forma. Num 
caso de férias, por exemplo, 
a lei diz que são 30 dias, mas 
o patrão pode vir a impor um 
acordo de apenas 20 dias. 

Juntando tudo, 
pensamos: o que será do 
amanhã? Perguntamos-nos: 
assistiremos inertes tamanho 
retrocesso? Esperaremos a 
polícia bater a nossa porta 
e nos levar algemados por 
termos nos expressado 
publicamente, como fez em 
Santos (SP) com ator que 
encenava peça denunciando 
a truculência da PM? 
Seguiremos a vida como se 
nada estivesse acontecendo?

Não se iluda companheiro 
servidor público, colega 
trabalhador, aqueles 
que batiam panelas não 
buscavam um país melhor. 
Aqueles que batiam panelas 
buscavam um Brasil só para 

eles. Aqueles que batiam 
panelas querem a classe 
trabalhadora escravizada, 
vivendo à custa da esmola que 
eles quiserem dar. Querem 
órgãos públicos sucateados 
para lucrar com tudo que 
precisará ser pago. Querem 
o fim dos concursos, para 
cada vez mais terceirizarem 
serviços, diminuindo suas 
responsabilidades com o 
trabalhador. Querem ainda as 
privatizações, para comprarem 
a preço de banana espaços de 
gestão pública e lucrarem alto 
com os mesmos.

Para dar fim aos ataques 
de nossos direitos precisamos 
resistir e lutar com tal força 
que voltemos a ter esperança. 
Precisamos de todos. 
Precisamos de você.

Por isso no próximo dia 11 
de novembro temos que parar 
o Brasil. Não adianta ficar em 
casa ou no trabalho fazendo 
apenas ativismo de sofá, ou 
seja, usando simplesmente as 
redes sociais como forma de 
protesto. Elas são importantes 
sim e devem ser usadas. Mas 
é, a força do povo, nas ruas, 
que faz a diferença. Nunca foi 
tão atual o hino de Vandré: 
“Quem sabe faz a hora, não 
espera acontecer”!

A Direção Colegiada
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Os motivos para 
paralisar estão claros em 
nosso editorial na página 
ao lado e podem ser 
resumidos em uma frase: É 
preciso resistir!

Foi essa resistência 
que nos levou às ruas em 
outros momentos, como 
em 22 de setembro, com 

o primeiro passo para a 
grande greve geral que se 
desenha no Brasil.

Novamente nos 
reunimos em 25 de 
outubro, desta vez, Frente 
Brasil Popular e Povo sem 
Medo uniram forças para 
levar milhares de pessoas 
em uma caminhada que 

percorreu ruas dos bairros 
Benfica e Centro, em 
Fortaleza, culminando 
com ato na Praça do 
Ferreira, reduto histórico 
de resistência.

Estivemos lá, em 
ambos os momentos, 
gritando em coro: Fora 
Temer!

Estaremos também 
no dia 11 de novembro: 
contra a PEC 55/16, contra 
a reforma da previdência, 
contra a destruição do 
serviço público, contra um 
ensino médio medíocre, 
contra a terceirização, 
contra a retirada de direitos! 
Estaremos lá, sempre!

movimento
Paralisações devem ser rotina para a 
construção da greve geral

É preciso resistir

Entre o início de agosto 
e o final de setembro, o 
SINTSEF/CE realizou 33 
assembleias para eleição 
de 90 delegados ao XII 
Congresso da Condsef, 
que ocorrerá entre os 
dias 4 e 8 de dezembro 
próximo, em Cuiabá, Mato 
Grosso.

Além dos 90 eleitos, 
irão como delegados 
também os diretores Luis 
Carlos Macêdo e Sandra 
Lúcia Mota, por fazerem 
parte da direção da 
Condsef, e o diretor José 
Amorim Neto, indicado da 
Direção Colegiada.

Com o tema “Preservar 
a unidade e a democracia. 
Nenhum direito a menos”, 
o encontro traz a seguinte 
pauta:

1. Conjuntura Nacional e 
Internacional;

2. Balanço do 
Movimento; 

3. Plano de Lutas e Pauta 
de reivindicação; 

4. Organização Sindical;
5. Encontros Setoriais; 
6. Prestação de Contas;
7. Eleição da Direção, 

Conselho Fiscal e 
Departamentos da 
Condsef.

A programação do 
XII ConCondsef traz 
no primeiro dia (3) 
Credenciamento, Abertura 
Solene e Leitura, Discussão 
e Aprovação do Regimento 
Interno.

No dia 4, ocorre a Eleição 
da Comissão Eleitoral e 
iniciam-se os debates da 
pauta, que seguem nos 
dias 5 e 6, quando serão 
aprovadas as resoluções. 
No dia 7, haverá a Eleição 
da Nova Direção Nacional 
da CONDSEF, Conselho 
Fiscal e Departamentos 
Setoriais e o encerramento 
do Congresso.

A programação tem 
continuidade no dia 8 de 
dezembro, desta vez com 
a realização do Congresso 
Extraordinário e Assembleia 
Geral Extraordinária da 
FENADSEF, Federação 
Nacional dos Trabalhadores 
do Serviço Público Federal, 
entidade que ampliará a 
representatividade aos 
trabalhadores do Serviço 
Público Federal.

Confira a programação 
completa e a lista de 
delegados e suplentes em 
http://bit.ly/ConCondsef.

XII ConCondsef: “Preservar a unidade e a 
democracia. Nenhum direito a menos”
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EBSERH

Em votação no início de outubro, os empregados 
da EBSERH autorizaram a Condsef a firmar acordo 
para o ACT 2016/2017 da categoria. Entre os itens 
negociados, a EBSERH concordou com: concessão 
de dois abonos anuais de ponto (já existente no ACT 
em vigência); pontos envolvendo o regime 12/36 e 
proposta apresentada pelo TST para reposição de 
dias parados de greve legítima da categoria (2/3 de 
compensação de horas e 1/3 de abono).

acontece

Desde sua posse, 
em março deste ano, a 
Direção Colegiada do 
SINTSEF/CE realiza amplo 
calendário de reuniões 
com os servidores públicos 
dos diversos órgãos e 
locais de trabalho. Hoje o 
sindicato possui filiados 
em 47 órgãos, empresas 

públicas ou autarquias 
federais, os locais de 
trabalho chegam a 430 
(em todo o estado).

No último mês de 
outubro foram visitados 
cerca de 10% dos locais 
de trabalho. Em cada 
conversa discutiu-se 
o avanço da direita 

ultraconservadora na 
política brasileira e 
as intenções da elite 
em submeter a classe 
trabalhadora a condições 
cada vez mais desiguais. 

O pacote de maldades 
do governo Temer e a 
necessidade de reação 
também foram pauta 

em todos os encontros. 
Informes jurídicos e 
específicos de cada 
setor foram levados 
ao conhecimento dos 
trabalhadores.

Confira abaixo mais 
detalhes sobre algumas 
destas reuniões e 
encontros.

Discussões permanentes na base garantem 
construção de um sindicato melhor

Sindicato é de todos

Ministério da Agricultura

Na sede da Superintendência Federal da Agricultura 
a direção conversou com a base do MAPA e 
empregados da CONAB.

Na ocasião, além da análise da conjuntura, que 
ressaltou os danos da PEC 241, os coordenadores 
presentes informaram sobre a criação da Federação 
Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público 
Federal (Fenadsef) que agrega servidores ativos, 
aposentados e pensionistas da União, das empresas 
públicas, vinculados sejam pelo RJU, CLT ou qualquer 
outro vínculo jurídico que venha a ser criado no 
âmbito da administração pública, garantindo maior 
representatividade. Com o Fenadsef resolve-se a 
questão da representatividade dos empregados da 
Conab, por exemplo.

A advogada Polyanna Sousa levou os informes 
jurídicos e esclareceu dúvidas diversas.

Ministério da Fazenda
No Ministério da Fazenda a conversa foi com os 

servidores administrativos para discutir a proposta 
de Plano de Carreira dos Fazendários (PECFAZ), 
aprovada no Encontro Nacional dos Fazendários, 
ocorrido no mês de julho.

Na ocasião a entidade orientou que os filiados 
apreciassem o documento para debate e 
deliberação sobre a referida proposta.

Para conhecer a proposta: https://goo.gl/FoJn21
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base
Descentralizados Ministério da Saúde

No início do mês, reunião entre o sindicato e o 
Secretário de Saúde do Ceará, Henrique Jorge Javi 
de Sousa tratou questões referentes aos servidores 
descentralizados do Ministério da Saúde, para Estado e 
Municípios. Na pauta: 1) Insalubridade/Gacen, 2) Desvio 
de função, 3) Políticas de formação profissional, 4) 
Exames periódicos e 5) Diárias.

Na reunião o SINTSEF/CE cobrou que o adicional de 
insalubridade/Gacen seja direcionado aos servidores que 
tem por função de origem recebê-lo. Nesse momento 
o item “desvio de função” foi discutido, quando o 
gestor orientou que os servidores descentralizados não 

devem ausentar-se de suas funções de origem, ainda 
que estejam cedidos a estado e municípios. O sindicato 
ressalta, que, de acordo com o artigo 17 da portaria 
243/2015 (que trata da cessão de servidores), “O servidor 
público cedido deverá ater-se ao exercício das atribuições 
pertinentes ao seu cargo efetivo, vedada a prática do 
desvio de função.” O desvio de função pode ocasionar 
processo administrativo e mesmo demissão.

Os demais pontos da pauta foram reforçados pelo 
sindicato em favor dos filiados.

Os desdobramentos estão em discussão nos locais 
de trabalho, como na 11ª CRES, em Caucaia (foto abaixo), 
que teve encontro no dia 21 de outubro. Além da pauta 
específica a temática jurídica foi tratada pela advogada 
Raquel Amaral.

No dia 13 de outubro, a questão da GACEN e demais 
pontos foi discutida na sede do sindicato por um 
grupo de servidores descentralizados (foto à esquerda). 
Na ocasião, os servidores também apresentaram 
questionamentos em relação aos relatórios feitos pela 
coordenação de saúde do trabalhador para avaliação da 
situação funcional dos servidores federais no Ceará.

No dia 26 de outubro, 
indígenas do Ceará 
ocuparam o Distrito 
Sanitário Especial Indígena 
(DSEI) e realizaram ato na 
Praça da Imprensa, em 
manifestação contra a 

portaria 1907/2016, que retira 
a autonomia dos distritos 
sanitários de saúde indígena.

A portaria, publicada no 
Diário Oficial da União no dia 
17 de outubro, pelo ministro 
da Saúde, Ricardo Barros 
(PP-PR), revoga a de n° 475, 
de 16 de março de 2011. O 
documento retira do secretário 
da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena (SESAI) 
competências quanto à gestão 
orçamentária e financeira 
relativa à política pública de 
atenção à saúde dos povos 
indígenas.

Na prática, os atos dos 
coordenadores DSEIs estarão 
submetidos a decisões 
centralizadas em Brasília. A 
decisão afeta o princípio da 
descentralização, um dos 
requisitos fundamentais para 
o atendimento diferenciado 
de saúde. Como exemplo, se 
o coordenador de um DSEI 
tiver de comprar combustível 
para buscar um indígena em 
alguma aldeia, ele terá pedir ao 
ministro e aguardar a resposta 
O que pode significar perda 
de vidas e agravamento de 
problemas de saúde.

Saúde indigena ameaçada com portaria que 
retira atribuições dos DSEIs
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finanças

Pesar
Nosso pesar pelo falecimento do filiado Gerardo Pereira Muniz, servidor do Ministério 

da Saúde, na Região dos Inhamuns.  Nos solidarizamos com a família e amigos.

* 15/11/54    + 14/10/16

R E C E I T A S  T O T A L  -  2 . 3 8 5 . 6 6 5 , 4 4

MENSALIDADES 2.357.112,58 DIVERSAS 10.748,92 APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS 3.803,94 VENDAS BENS 

ATIVO 14.000,00

SEDE
D   E   L   E   G   A   C   I   A   S

TOTALCENTRO 
SUL NORTE CARIRI MACIÇO DE 

BATURITÉ INHAMUNS SERTÃO 
CENTRAL

VALE DO 
JAGUARIBE

TRÊS 
CLIMAS

MATERIAL 
DE CONSUMO 154.050,42 14.162,10 16.056,20 18.672,59 8.128,63 10.684,52 4.454,14 20.173,65 4.535,88 250.918,13

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 243.679,90 5.973,65 13.799,28 7.916,88 4.383,82 5.283,11 3.992,97 12.261,72 6.932,06 304.223,39

TRANSP 
VIAGENS E 
ESTADIAS 

147.706,30 9.055,00 7.063,09 19.692,82 3.107,00 7.825,55 8.060,00 15.929,00 9.880,00 228.318,76

IMPRENSA E 
DIVULGAÇÃO 57.510,69 551,00 1.870,00 350,00 1.254,16 0,00 0,00 4.107,00 1.200,00 66.842,85

CONTRIBUIÇÕES 
E REPASSES 491.031,86   400,00 0,00 1.072,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 493.003,86

LOCAÇÕES  1.820,00 0,00 160,00  0,00  0,00 0,00   1.100,00 8.316,15 11.396,15

FINANCEIRAS 32.857,14 675,53 335,00   347,50 460,77  548,55 1.067,03   225,15  418,17 36.934,84

DIVERSAS 10.610,75 161,70  764,43   1.214,81   118,00 456,29  68,85 333,20  264,00 13.992,03

PESSOAL 442.808,05 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 442.808,05

ASSESSORIAS  398.240,63 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 398.240,63

Compras 
imobilizado 71.695,47 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 71.695,47

PGTO.'GRUs' 
DIRET.

LIBERADOS
83.160,59 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 83.160,59

TOTAL 2.135.171,80 30.978,98 40.048,00 49.266,60 17.452,38 24.798,02 17.642,99 54.629,72 31.546,26 2.401.534,75

LOCAL

CONTA

Demonstrativo de receitas e despesas do 
período de 1º/1 a 30/6

Balanço semestral

D E S P E S A S  T O T A L  -  2 . 4 0 1 . 5 3 4 , 7 5
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jurídico
Análise jurídica da PEC 55/16 (PEC 241) e 
seus impactos reais para o país

O que significa o congelamento?

Para entender o atual 
cenário econômico do país, 
é importante responder a 4 
perguntas básicas:

1. O que é política fiscal?
São medidas tomadas 

pelo governo no intuito de 
trazer prosperidade ao país, 
consistente em decisões 
relativas a gastos e arrecadação 
do governo. 

2. Quais as principais 
fontes de arrecadação do 
governo?

As principais fontes de 
receita do país são os tributos 
e contribuições previdenciárias. 
Como a arrecadação do Brasil 
é menor que suas despesas, 
para tentar equilibrar isso, o 
governo emite títulos públicos. 

3. Quais são os principais 
gastos do Brasil?

O mosaico abaixo, 
oferecido pela FGV, demonstra 
a fatia que cada rubrica 
consome do orçamento. 
Como se vê, grande parte 
dos gastos se da com os 
denominados “encargos 
especiais”, dos quais, boa parte, 
se destina ao pagamento da 
dívida pública.  Como o Brasil 
arrecada menos do que gasta, 
tem-se um aumento da dívida 
pública com relação ao PIB 
(soma de toda a riqueza que 
produzimos). 

4. Quais medidas o país 
pode tomar para conter a 
crise econômica?

Simplificadamente: gastar 
menos ou arrecadar mais. 

Respondidas as 4 questões 
essenciais, já se pode perguntar: 
o que é a PEC 55/2016 (ex 
241/2016) e quais suas reais 
consequências para o país?

O Brasil vem enfrentando 
uma séria desaceleração 
econômica desde 2011. Nesse 
cenário, desde o final de 2014, 
vem sendo dito que o rigor no 
controle de gastos públicos é o 
único caminho para recuperar a 
economia. 

Embora pouco veiculado 
na grande mídia, é de 
conhecimento público 
que, nos últimos meses, o 
governo vem empenhando 
esforços no sentido de 
aprovar a PEC 55/2016 a qual 
vincula os gastos públicos 
com funcionalismo público, 
educação e saúde à inflação, 
pelos próximos 20 anos. Caso 
não seja observado o limite 
com os gastos públicos, a 
PEC 55/2016 prevê que, até 
o final do exercício no qual 
houver o retorno das despesas 
ao respectivo limite, serão 
aplicadas as seguintes sanções:
•	Vedação à concessão 

de vantagem, aumento, 

reajuste ou adequação de 
remuneração;

•	Vedação de criação de 
cargo, emprego ou função 
que implique aumento de 
despesa;

•	Vedação à alteração de 
estrutura de carreira que 
implique aumento de 
despesa;

•	Vedação à admissão ou 
contratação de pessoal;

•	Vedação à realização de 
concurso público;

•	Vedação à criação ou 
majoração de auxílios, 
vantagens, bônus, abonos, 
verbas de representação 
ou benefícios de qualquer 
natureza;

•	Vedação à criação de 
despesa obrigatória;

•	Vedação à adoção de medida 
que implique reajuste de 
despesa obrigatória acima da 
variação da inflação.
A PEC 55/2016 introduz, 

ainda, norma estabelecendo 
que as disposições introduzidas 
pelo Novo Regime Fiscal não 
constituirão obrigação de 
pagamento futuro pela União 
ou direito de outrem sobre 
o erário. Em outras palavras, 
aprovada a PEC 55/2016, 
o Judiciário poderá denegar 
quaisquer pedidos que 
objetivem o adimplemento 

de obrigações ou 
direitos sonegados. 
A PEC 55/2016 
cria uma espécie de 
excludente fiscal de 
responsabilização 
administrativa ou 
judicial de lesões ou 
ameaças de direitos 
decorrentes do Novo 
Regime Fiscal.

O suposto objetivo 
da PEC 55/2016 
é reduzir a dívida e 
aumentar os lucros e a 

competitividade das empresas. 
Entretanto, como bem 
destaca a obra “Austeridade 
e retrocesso”, produzida pela 
Fundação Friedrich Ebert 
Stiftung, “se todos os agentes 
cortarem gastos ao mesmo 
tempo, inclusive o Estado, não 
há caminho possível para o 
crescimento. A solução mais 
razoável para tratar de um 
desajuste fiscal em meio a uma 
recessão é, portanto, estimular 
o crescimento, não cortar 
gastos”. É notório, portanto, que 
a PEC 55/2016 cria caminhos 
contrários ao saneamento da 
atual crise econômica.

Na verdade, a PEC 55/2016 
visa redesenhar o papel do 
Estado, de modo a atender 
interesses velados, pois reduz 
os gastos sociais, afetando as 
classes sociais mais vulneráveis. 

Como dito, o país pode 
adotar duas medidas para 
conter a crise econômica: gastar 
menos ou arrecadar mais. Se a 
primeira opção se mostra pouco 
eficiente, além de violar direitos 
sociais fundamentais, o Estado 
precisa arrecadar mais, através 
de uma reforma tributária 
justa, que passe pela tributação 
progressiva sobre a renda e o 
patrimônio e pela revogação 
das isenções de imposto 
de renda de dividendos 
distribuídos a acionistas.

Oportuno finalizar esta 
análise com importante 
jurisprudência da ADPF 45 
pelo Supremo Tribunal Federal: 
que a sociedade não admita 
a tese da falta de recursos 
orçamentários como argumento 
capaz de legitimar a pretensão 
do Estado de se desvencilhar de 
suas obrigações constitucionais 
para com o pacto civilizatório 
contido na noção de dignidade 
da pessoa humana e no título 
da Ordem Social da nossa 
Constituição Cidadão. 
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sindicato
Encontros Descentralizados

Aposentados 
e pensionistas

A reunião de aposentados 
e pensionistas do mês 
de outubro aconteceu na 
véspera do Dia do Servidor 
Público. Em referência 
à data, os presentes 
aproveitaram um animado 
forró pé de serra.

Ao lado, anúncio 
publicado em jornal de 
grande circulação e em 
nosso site e facebook pela 
data em questão.

Delegados de base 
reúnem-se por 
região

Em reunião da Direção 
Colegiada do SINTSEF/
CE, ocorrida no dia 14 de 
outubro, foi decidido que 
no mês de novembro, a 
reunião do Conselho de 
Delegados Sindicais de 
Base ocorreria de forma 
descentralizada. O objetivo 
é ampliar a participação 
dos delegados sindicais de 
base, qualificar o debate e 
otimizar custos. Com esse 
formato, 09 (nove) reuniões 
acontecerão, com pauta de 
caráter político, enfatizando 
a PEC 241 (agora PEC 55 
no Senado). Os encontros 
contemplarão os delegados 
de base de cada região 
do estado. Conforme o 
calendário (quadro ao lado).

07/11 - Maciço de Baturité 
08/11 - Cariri 
11/11 - Vale do Jaguaribe 
12/11 - Fortaleza e Região 
Metropolitana 
14/11 - Norte 
18/11 - Sertão Central
19/11 - Três Climas 
19/11 - Centro Sul
21/11 - Inhamuns

Órgão Beneficiados Valor

CNEN 1 101.183,84 

AERONÁUTICA 4 198.443,93 

MARINHA 1 21.757,41 

EXÉRCITO 12 138.882,58 

DNOCS 2 10.697,68 

FUNASA 39 1.532.211,69 

IBAMA 108 257.914,56 

INCRA 1 51.981,43 

INSS 3 148.935,66 

AGRICULTURA 6 68.092,74 

FAZENDA 1 29.343,18 

SAÚDE (MS) 10 89.225,63 

COMUNICAÇÕES 5 122.817,49 

PLANEJAMENTO 3 46.777,43 

TRANSPORTES 3 47.577,17 

Total 199 2.865.842,42 

No próximo ano 
as reuniões ocorrerão 
trimestralmente, em 
conformidade com o novo 
Estatuto do sindicato, 
aprovado em Assembleia 
no dia 20 de agosto de 
2016. Os meses escolhidos 
para os encontros são: 
janeiro, abril, julho e 
outubro.

Outubro e Novembro

Dois meses e quase 
3 milhões pagos em 
processos jurídicos


