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Em reunião com representantes da bancada sindical que compõem a Mesa Setorial de Negociação Permanente 
do Ministério da Saúde, o ministro Arthur Chioro assinou na última terça-feira (10/3) a Portaria nº 243, que dispõe 
sobre a cessão de servidores públicos do Ministério da Saúde e das autarquias e fundações públicas a ele vinculadas. 

Segundo texto do Ministério da Saúde, a portaria representa uma carta de direitos aos trabalhadores cedidos. 
Garante, por exemplo, educação permanente, exames médicos periódicos e equipamentos de proteção (de acordo 
com o caso). Além disso, prevê a possibilidade de cumprimento de jornada de 30 horas para profissionais em 
atividades consideradas de turno ininterrupto, bem como o pagamento de diárias de deslocamento e de eventuais 
serviços extraordinários.

Esperamos que o documento resolva algumas sérias questões que sofrem os servidores cedidos do Ministério 
da Saúde. Clique para ter acesso à portaria aqui e a matéria completa em leia mais.

Clique e saiba mais
• Debate permanente com representantes dos servidores da Área Agrária deve ser 

incorporado por ministro Patrus Ananias
• Plenário pode votar emenda que iguala reajuste de aposentadorias ao do salário mínimo
• Quem está por trás do protesto pró-impeachment
• Paulo Teixeira: A quem interessa sangrar a presidenta?

O Conselho de Delegados Sindicais de Base do SINTSEF/CE, formado por 272 
filiados eleitos em seus locais de trabalho/regiões, reunir-se-á neste sábado, 14 
de março para discutir as ações referentes à Campanha Salarial dos Servidores 
Federais 2015 e outros temas da conjuntura atual.

O encontro será às 8h, na sede do SINTSEF/CE (24 de maio, 1201, centro). 
Lembramos que, de acordo com o estatuto de nosso sindicato, é dever do delegado 
de base participar das reuniões do Conselho e repassar as informações discutidas 
para os colegas do local de trabalho que representa.
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PDVistas querem fazer PL voltar a se movimentar
Ontem o SINTSEF/CE recebeu um grupo de PDVistas para avaliar 

o momento atual e as possibilidades de sucesso na luta pela sua 
reintegração, que já se arrasta há anos. Os coordenadores Luis 
Carlos Macêdo, Onidracir do Rosário e José Amorim, representaram 

a direção. De acordo com os PDVistas presentes há uma necessidade de intensificar a pressão para que o Projeto 
de Lei 4293/2008, que está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Em Brasília, os 
PDVistas querem buscar mais uma vez o apoio dos deputados Leonardo Picciani (PMDB-RJ), autor do PL, e Lúcio 
Vieira Lima (PMDB-BA), que foi relator na Comissão de Finanças, votando favoravelmente à matéria. Desde abril de 
2014, o PL não tem movimentação. Acompanhe clicando aqui.
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