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Reunião com seRvidoRes do ministéRio da saúde - seR ii

www.humoRpolitico.com.bR

Aconteceu nestA sextA-fei-
rA, 20/04, no Auditório 
do sintsef, mAis umA reu-
nião com os servidores 
do ministério dA sAúde 
que trAbAlhAm nA ser ii, 
em fortAlezA. A ocAsião 

contou com A presençA de roberto luque, AdriAno duArte e 
José de Assis representAndo A direção colegiAdA do sintsef e 
Joyce rAngel, AdvogAdA do sindicAto. os filiAdos debAterAm  
sobre como o golpe nA democrAciA impActA diretAmente os 
servidores públicos. um exemplo é A emendA constitucio-
nAl 95/16, que congelA os gAstos públicos por 20 Anos, 
utilizAdA por temer pArA desmontAr o serviço público e negAr 
reAJuste sAlAriAl Aos trAbAlhAdores federAis.
tAmbém forAm sociAlizAdos informes sobre:
1 - cApsAúde, com destAque Ao processo eleitorAl, que 
será nos diAs 17 e 18 de mAio. foi distribuído o boletim de 
cAmpAnhA dA chApA 2, formAdA pelos trAbAlhAdores e que 
está sendo ApoiAdA pelA condsef;
 2- informes sobre o encontro estAduAl dA renAst;
3- informes Jurídicos;
4- congresso do sintsef que será reAlizAdo entre os diAs 
18 e 21 de outubro. 
ficou AcertAdo que os 
delegAdos dA seii serão 
escolhidos em AssembleiA 
no próximo diA 25 de 
mAio.

em mArço, o brAsil registrou A contrAtAção de 56.151 
trAbAlhAdores e trAbAlhAdorAs com cArteirA AssinAdA, resul-
tAdo inferior Ao de fevereiro, quAndo forAm criAdos 61.188 
postos de trAbAlho.

e A lei trAbAlhistA do ilegítimo michel temer (mdb-sp) 
segue sendo bAstAnte usAdA em benefício do empregAdor. em 
mArço, 13.522 trAbAlhAdores e trAbAlhAdorAs AceitArAm fAzer 
Acordos pArA ser demitidos, em 9.775 empresAs – A  mAioriA 
delAs em são pAulo, que registrou 4.204 Acordos. em feve-
reiro, forAm 11.118 Acordos em 8.476 empresAs e são pAulo 
ApAreceu como líder nAs negociAções, com 3.257 Acordos.

Ao AssinAr o Acordo de demissão com o pAtrão, o trAbA-
lhAdor recebe 20% A menos dA multA do fundo de gArAntiA 
por tempo de serviço (fgts) A que tem direito, 50% do Aviso 
prévio e pode sAcAr ApenAs 80% do fgts depositAdo em suA 
contA individuAl. Além disso, não tem direito Ao seguro-de-
semprego.  os dAdos são do cAdAstro gerAl de empregAdos 
e desempregAdos (cAged) e forAm divulgAdos nestA sextA-feirA 
(20), pelo ministério do trAbAlho.
EmprEgo prEcário

do totAl de novos postos de trAbAlho gerAdos em mArço, 
3.199 forAm nA modAlidAde de trAbAlho intermitente e 3.193 
no regime de trAbAlho pArciAl, formAs precArizAdAs de contrA-
tAção legAlizAdAs pelA reformA de temer. 
SEtorES quE maiS contrataram

do totAl de vAgAs gerAdAs em mArço, o melhor desempenho 
foi no sudeste, que teve um Acréscimo de 46.635 postos. em 
segundo lugAr, o sul, com 21.091 vAgAs formAis, seguido do 
centro oeste, que criou 2.264 novos postos. 

os desempenhos negAtivos forAm registrAdos no norte 
(-231 postos) e no nordeste (-13.608 postos). os meno-
res sAldos de emprego ocorrerAm em pernAmbuco (-9.689), 
AlAgoAs (-6.999), mAto grosso (-3.018), sergipe (-2.477), 
pArá (-787 empregos) e mAto grosso do sul (-646).

Para saber mais leia notícia completa em www.cut.br

bRasil RegistRa menos empRegos com 
caRteiRa assinada em maRço
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