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RepResentantes dos dois fóRuns que Reúnem o conjunto 
dos seRvidoRes fedeRais do BRasil (fonasefe e fonacate) 

paRticipaRam nessa sexta-feiRa de Reunião no ministéRio do 
planejamento com o secRetáRio de Gestão de pessoas, au-

Gusto akiRa chiBa. a cateGoRia levantou as pRioRidades que 
unificam os fedeRais.o cumpRimento de acoRdos fiRmados 
e ainda não cumpRidos, a extensão de índices contidos na 

lei 13.464/17 a todos os seRvidoRes e coRReção de peRdas 
salaRiais num peRcentual de 25,63% levantado pelo dieese 
foRam destaque. pesadas cRíticas à emenda constitucional 
(ec) 95/16, que conGela investimentos púBlicos poR 20 
anos, foRam feitas pelos seRvidoRes que apontaRam paRa a 
impossiBilidade, inclusive, de GoveRnaBilidade do país caso 

insistam nessa política de austeRidade 
que tem se apRofundado.

a condsef/fenadsef GaRantiu aGenda paRa o dia 27 
deste mês paRa tRataR pendência em mais de 15 acoRdos 

específicos fiRmados com setoRes de sua Base que RepResenta 
a maioRia do executivo fedeRal.

moBilização seRá essencial – apesaR de teR deixado 
novas Reuniões confiRmadas, os seRvidoRes devem teR claRo 

que este é um ano que vai exiGiR muita moBilização da 
cateGoRia. 2018 é um ano atípico maRcado poR eleições 

GeRais e que, poR isso mesmo, possui BaRReiRa leGais liGadas 
a qualqueR pRojeto e pRoposta envolvendo oRçamento com 

data paRa seRem encaminhados ao conGResso nacional. 
além disso, com a ec 95/16 em viGoR, muito dificilmente 
qualqueR avanço consiGa seR dado na diReção de investi-
mentos essenciais ao setoR púBlico. poRtanto, a luta pela 

RevoGação imediata dessa emenda é pRioRitáRia. é necessáRia 
atenção peRmanente paRa coBRaR todas essas demandas. 

o caminho seRá lonGo, mas a disposição paRa a luta seRá 
constante.

ServidoreS cobram acordoS não cumpridoS e criticam abSurdo de congelar inveStimentoS 
públicoS por 20 anoS durante reunião no miniStério do planejamento

mulhereS em luta no mêS de março

Matéria escrita pela Condsef, leia texto completo no  www.sintsef.org.br

SintSef informa
desde o dia 01/03, estamos funcionando em novo hoRáRio na sede do sintsef. de 8h às 12h e de 13h 

às 17h. o atendimento juRídico não sofReu alteRações, peRmanece de 9h às 17h, 
sem inteRvalo paRa almoço.

breveS
*a cooRdenação e o coletivo de 
saúde do tRaBalhadoR enceRRaRam 
na deleGacia sindical de BatuRité, 
no último 01/03, as visitas 
às deleGacias sindicais paRa a 
Realização do o ppRa e pcmso. 
foi possível veRificaR muitas 
melhoRias nas condições de tRaBalho dos funcionáRios na 
sede e deleGacias do sintsef. em BReve saiRá um RelatóRio 
detalhado.

*faleceu na última sexta feiRa, 
dia 2/3, pedRo paulo, deleGado 
de Base do sintsef que 
tRaBalhava no ministéRio da 
fazenda em foRtaleza. nossos 
pêsames à família.

*aconteceu no sindicato dos 
BancáRios, sáBado, 03/03, 
mais uma atividade do mês que 
maRca a visiBilidade das lutas 
das mulheRes: um deBate soBRe 
a RefoRma da pRevidência. 
o coletivo de mulheRes do 
sintsef esteve pResente!

*há uma pRoGRamação 
paRa o mês disponível 
em: www.faceBook.com/
fRenteBRasilpopulaRce
nela é possível confeRiR 
a atividade de homenaGem 
às fundadoRas do sintsef. 
seRá dia 23/08 às 15h.


