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Reunidos nos dois pRincipais fóRuns que unificam o 
conjunto dos seRvidoRes fedeRais (fonasefe e fonacate), 
RepResentantes da categoRia foRam ao ministéRio do 
planejamento na segunda-feiRa, 19, dia da gReve geRal 
contRa a RefoRma da pRevidência. o objetivo, além do 
pRotesto contRa a RefoRma que teRminou RetiRada da 
pauta de votação ao menos este ano, foi pRotocolaR 
ofício com Reivindicações comuns aos seRvidoRes. 

no centRo das demandas está a cobRança pela 
Revogação da famigeRada emenda constitucional 
(ec) 95/16, que congela investimentos públicos 
pelos pRóximos vinte anos. as entidades conseguiRam 
agendaR uma Reunião no planejamento paRa o pRóximo 
dia 2 quando a intenção é daR início a um pRocesso de 
negociações da pauta pRotocolada.

os seRvidoRes cobRam o cumpRimento de acoRdos 
fiRmados em pRocessos de negociação de anos 
anteRioRes e ainda não cumpRidos, pleiteiam coRReção 
salaRial com aplicação de índice de 25,63% calculados 
pelo dieese como peRdas sofRidas pela categoRia.

a extensão dos índices da lei 13.464/17 paRa 
todos os seRvidoRes fedeRais é outRo destaque da 
pauta de Reivindicações dessa campanha. a aplicação do 
mínimo de 50% peR capita da união paRa manutenção 
de planos de saúde dos seRvidoRes e seus dependentes 
também não ficou de foRa das pautas, bem como 
cobRança de isonomia nos benefícios, como auxílio 
alimentação, entRe os podeRes. 

a defesa dos 
seRviços públicos 
e dos diReitos 
dos seRvidoRes 
peRmeiam todas 
as Reivindicações, 
confiRa no site 
da condsef a 
pauta completa.

SINTSEF SE rEuNE com FIlIadoS quE Trabalham 
No hoSpITal dE mESSEjaNa

FEdEraIS proTocolam pauTa dE rEIvINdIcaçõES uNIFIcada No plaNEjamENTo E 
TEm rEuNIão agENdada para o próxImo dIa 2
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a Reunião começou com um debate sobRe a conjuntuRa 
e como o sintsef vem atuando nas lutas contRa a 
RefoRma da pRevidência e os desmandos do goveRno 
golpista de michel temeR. além de integRantes da 

diReção colegiada, a assessoRia juRídica do sintsef 
também esteve pResente. na ocasião, foRam Respondidas 

dúvidas sobRe abono de peRmanência, gRatificações e 
licença-pRêmio, entRe outRas.


