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Por meio de uma Portaria Publicada no diário 
oficial da união (dou) o governo ilegítimo 
de michel temer alterou regras do sistema de 

saúde dos servidores Públicos federais. a Portaria 
determina que os novos servidores Públicos 

concursados não tenham mais direito ao Plano de 
saúde e aqueles que estão na ativa, terão que se 

adaPtar às novas regras em um Período máximo de 
quatro anos. além de combater aumentos abusivos 

e acima da inflação anunciados Por Planos de 
autogestão, servidores tem novo desafio Pela frente 

com a Publicação de uma Portaria que Pode deixar 
milhares de vidas sem cobertura. 

a condsef/fenadsef e suas entidades filiadas 
seguem na luta e vão mover ações Para contestar 
mudanças que incluem exclusão definitiva de Pais 

como dePendentes, alterações nos valores de 
contraPartida Pagos Pelo governo, entre outros. 
hoje, a maioria dos servidores já arca com valores 

suPeriores ao investido Pelo governo.
com a Portaria, que Prevê Prazo de até quatro 

anos Para adequação de novas regras, há casos em 
que Planos Podem ficar mais altos que o PróPrio 

salário do servidor. as normas abrangem todas as 
147 emPresas Públicas do País, incluindo bancos, 

ministérios e autarquias.
 a alegação é a de redução de custos. mas vale 

lembrar que bilhões em dinheiro Público já foram 
e continuam sendo gastos com ProPaganda e 

Para buscar aPoio no congresso na aProvação da 
famigerada reforma da Previdência. na lógica que 

está sendo aPlicada, Para saúde, aPosentadoria, 
educação e serviços essenciais não há verba, Para 

reduzir e destruir direitos da PoPulação brasileira há 
e muita.
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Portaria Pode deixar milhares de 
servidores Públicos 

sem assistência à saúde

Ano VII - Nº 1399- 31/01/2018

ParticiPe!

roberto luque, da coordenação geral do sintsef e da 
secretaria de Políticas saociais da cut, ParticiPa amanhã 
(01/02) de mesa sobre o PaPel dos movimentos sociais 
e das universidades no combate ao trabalho escravo. 
a iniciativa faz Parte de seminário Promovido Pela 
coordenadoria de direitos humanos do governo do ceará 
e contará também com a ParticiPação de bruna gurgel 
- advogada trabalhista e integrante da renaP da rede 
nacional de advogads e advogados PoPulares, josé levi 
furtado samPaio - Professor do dePartamento de geografia 
da universidade federal do ceará, rosangela moura - 
secretaria de Política agrária e meio ambiente da fetraece e
augusto monteiro do conselho fiscal da intersindical. 
a atividade 
acontece a 
Partir das 9h na 
universidade do 
Parlamento.

contra o trabalho escravo!

o coletivo de mulheres do sintsef-/ce 
convida todas as comPanheiras Para ParticiPar da 
Palestra dia 05\02 às 16:00h no auditório do 

sintsef. 

Palestrante: graça costa da secretaria nacional 
de relações de trabalho da cut. 

tema: reforma da Previdência e os imPactos na 
vida das mulheres. 


