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Clique e saiba mais
•	 Servidor	que	trabalha	em	ambiente	insalubre	tem	direito	à	aposentadoria	especial
•	 Defensoria	Pública	reajusta	valores	do	auxílio-alimentação	e	assistência	

pré-escolar
•	 Terceirização	é	a	volta	ao	trabalho	escravo,	diz	Randolfe	Rodrigues
•	 Governo	do	Paraná	volta	a	reprimir	e	não	dialogar	com	servidores	em	greve
•	 Mais	Médicos:	para	82%	dos	pacientes,	consultas	estão	resolvendo	melhor	os	

problemas	de	saúde
•	 Pesquisadores	monitoram	a	qualidade	do	ar	em	sete	praças	de	Fortaleza

Servidores	do	MTE	promovem	assembléias	em	todo	o	Brasil	para	discutir	pauta	que	
começou	a	ser	negociada	no	Planejamento

Fim dos contracheques 
impressos passa a valer a 
partir	de	maio

Entidades	filiadas	a	Condsef	devem	promover	em	todo	o	Brasil	assembléias	com	os	servidores	do	Ministério	
do	Trabalho	e	Emprego	 (MTE).	As	entidades	 terão	até	o	dia	12	de	maio	para	encaminhar	o	 resultado	das	
assembléias	que	será	apresentado	pela	Condsef	ao	MTE	no	dia	15	de	maio.	

O	 objetivo	 é	 debater	 com	 a	 categoria	 o	 conteúdo	 que	 já	 começou	 a	 ser	 negociado	 no	Ministério	 do	
Planejamento	com	reuniões	na	Secretaria	de	Relações	do	Trabalho	(SRT)	que	ocorreram	nos	últimos	dias	23	e	
24.	Na	reunião	do	dia	23,	com	presença	do	fórum	de	entidades	nacionais	dos	servidores	federais,	entre	elas	
a	Condsef,	destaques	para	o	debate	sobre	reajuste	de	benefícios,	como	auxílio-alimentação,	plano	de	saúde	
e	outros.	As	reuniões	que	negociam	a	pauta	unificada	dos	federais	devem	ocorrer	em	intervalos	de	15	em	15	
dias.

Leia mais

A	única	consequência	da	medida,	
para	servidor,	aposentado	ou	
pensionista,	será	que,	sem	criar	uma	
conta	de	e-mail	e	sem	cadastrar	
esse endereço eletrônico no Sistema 
Integrado	de	Administração	de	
Recursos	Humanos	(Siape),	não	será	
possível	visualizar	o	comprovante	
de rendimentos pela internet. Neste 
caso,	toda	vez	que	precisar,	poderá	
comparecer	ao	seu	órgão	de	origem	
para solicitar o documento.

Leia mais
26 anos em defesa dos trabalhadores

Sim, temos um dia para comemorar.
É feriado e podemos descansar de tudo e esquecer os problemas, por 
um dia que seja. Poderemos sair de casa ou ficar na frente da TV...

Nada importa, pois é dia do trabalhador.

Para você é assim?
Enquanto isso, o capitalismo explora e desconfigura o TRABALHADOR.

A terceirização, recentemente aprovada na Câmara dos Deputados,  
quer agora transformar as relações de trabalho em contratos sem vínculo, 

sem segurança, sem direitos, sem conquista.
Este 1º de maio, como tantos outros, deve ser de luta efetiva, desta vez 

por uma questão clara: para seguir comemorando a data é preciso que 
antes de tudo o trabalhador continue a existir.

O SINTSEF/CE acredita que é preciso lutar.

“São vidas que alimentam nosso fogo da esperança
O grito da batalha: quem espera, nunca alcança”

Gonzaguinha

1º de maio - Dia do Trabalhador
Hora de lutar contra a terceirização e qualquer golpe 

aos direitos da Classe Trabalhadora
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