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 No encontro o ministro assinou protocolos de intenção e 
termos de compromisso com as entidades representativas 
dos servidores que compõem a mesa nacional de negociação 
permanente da Saúde. Todos os documentos foram fruto de 
diálogos consolidados na mesa de negociação que teve sua 
importância reforçada por Chioro. 

Clique e saiba mais
• Inativos do Governo Federal sem direito à equiparação salarial
• Governo anuncia acordo para reajuste escalonado da tabela do IR

• CPI das universidades sugere que trote seja crime de tortura
• Ruralistas são 63% dos deputados que serão investigados na Lava Jato
• Trabalhadoras rurais pedem fim da violência e denunciam agronegócio
• Dilma sanciona lei que torna feminicídio hediondo e defende direitos da 

mulher
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Condsef participa de audiência com ministro da Saúde 
Arthur Chioro

A direção colegiada do SINTSEF/CE tem levado a discussão da 
Campanha Salarial 2015 para a base. A construção de uma greve tem 
se mostrado uma possibilidade e é preciso estar unido e preparado 
para tal. Ontem os coordenadores Luis Carlos Macêdo (Geral) e 
Vera Cândido (comunicação)  conversaram com os servidores da 
Secretaria Federal de Agricultura ( SFA). Hoje, Luis Carlos e Luciano 
Filgueiras (geral) reuniram-se com os servidores do Ministério da 
Saúde em Cascavel. Neste encontro tratou-se também de temas 
jurídicos, com a presença da assessora Raquel Amaral.

Campanha Salarial discutida com a base

O governo Dilma conseguiu se indispor com os empresários ao permitir o descontrole fiscal; com os 
movimentos sociais ao fazer o ajuste sem consultá-los; alimentou a onda contra a Petrobras pela demora em 
agir; desgastou-se com o Judiciário pela falta de verniz político; com o Congresso, por tentar disputar a eleição 
da presidência da Câmara sem condições. E com todos por não ouvir ninguém.

A divulgação da lista da Lava Jato pela primeira vez tirou Dilma do foco do noticiário. Aí a presidente aparece 
em rede nacional para chamar os tiros para si novamente.

Mas tem trunfos. É republicana até o limite da ingenuidade, está empenhada em uma saída econômica 
ortodoxa (melhor do que não ter saída nenhuma) e não mostra disposição para a radicalização. Principalmente: 
o impeachment não é saída para ninguém.

Nassif: O nome da crise é Dilma; e a saída também
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