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Direção colegiaDa 
Do SintSef em caScavel

www.humorpolitico.com.br

Em constantE traba-
lho dE basE, o sintsEf 
visita os locais dE 
trabalho para lEvar 
aos filiados as atua-
lizaçõEs da luta dos 
sErvidorEs públicos. 

nEsta manhã, do dia 19/04, foi a vEz dE convErsar com 
os trabalhadorEs dEscEntralizados do ministério da 
saúdE Em cascavEl. durantE a rEunião, foram dEbatidas 
as pautas: 1. informEs;
2. como a EmEnda constitucional 95/16, quE congEla 
os gastos públicos por 20 anos, impacta os sErvidorEs;
3. ElEiçõEs da cap-
saudE;
4. congrEsso do 
sintsEf quE ocorrErá 
no pEríodo dE 18 a 
21 /10/2018;
5. informEs jurídicos;
6. EncaminhamEntos.

assim como Em cascavEl, a dirEção colEgiada do sint-
sEf também EstEvE Em rEunião, na unidadE básica dE saúdE 
WaldEmar dE alcântara, com os sErvidorEs do ministério 
da saúdE dEscEntralizados da rEgional iii, Em fortalEza. 
Essas rEuniõEs são muito importantEs para socializar os 
informEs nacionais E tirar dúvidas com a catEgoria.
foram discutidos:
1- informEs sobrE capsaúdE, com dEstaquE no procEs-
so ElEitoral, quE sErá nos dias 17 E 18 dE maio. foi distri-
buído o bolEtim dE campanha da chapa 2, formada pElos 
trabalhadorEs E quE Está sEndo apoiada pEla condsEf;
 2- informEs jurídicos;
3- informEs sobrE o Encontro Estadual da rEnast;
4- Ec 95/16 E a campanha salarial dos sErvidorEs pú-
blicos fEdErais;
5- informE sobrE o congrEsso do sintsEf;
6- abono dE pErmanência E aposEntadoria.

na baSe com filiaDoS Do 
miniStério Da SaúDe

ontEm, 15/04, na sEdE da cut, a dirEção colEgiada do 
sintsEf participou dE plEnária sindical dE planEjamEnto do 
1º dE maio, dia intErnacional do trabalhador, no cEará.
EstE 2018, o dia mais importantE da agEnda sindical dEvE 
sEr marcado por divErsos atos pElo país. nacionalmEntE, 
a cut Está construindo uma grandE atividadE Em curiti-
ba - pr para dEfEndEr a dEmocracia E a libErdadE do Ex-
-prEsidEntE lula. 
no cEará, os sindicatos cutistas discutiram propostas 
dE atividadEs quE dEvEm 
sEr aprEsEntadas Em rEu-
niõEs com as frEntEs 
brasil popular E povo 
sEm mEdo para forta-
lEcEr a unidadE EntrE a 
classE trabalhadora nas 
manifEstaçõEs do mês dE 
maio.

vem aí o 1º De maio!


