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Consef reage contra nova ameaça de adiar 
reajustes já negociados 

O
 Vale do Jaguaribe tam

bém
 está na 

m
obilização do 1º de m

aio

Nossa próxima luta 
já está marcada!

Filiadas e filiados que deram entrada nos 
processos no Juizado Especial para solicitar 
a isenção do desconto da Previdência (PSS) na 
Gacen entre os anos de 2013-2014, os quais es-
tavam suspensos aguardando decisão do Supre-
mo Tribunal Federal para serem julgados:

Foi marcada a discussão da questão para 
23 de maio de 2018 no STF, espera-se que após 
os votos do Supremo, a jurisprudência seja 
uniformizada e as ações individuais possam 
ter continuidade com conquistas para os ser-
vidores. 

Raquel Amaral é assessora jurídica do Sint-
sef que está acompanhando os processos. Qual-
quer dúvida, a advogada 
está no plantão jurídico do 
sindicato às segundas e sex-
tas-feiras pela manhã. Tam-
bém é possível saber mais 
pelo telefone: 3255.7300

Atenção servidores da Funasa e 
Ministério da Saúde

O atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, deu 
um recado a servidores federais de mais de 20 categorias: 
não está descartada a possibilidade de adiar reajustes 
previstos para 2019. A justificativa para adiar reajustes 
negociados e assegurados em acordo são os desafios 
fiscais da política econômica. A decisão deve ficar para 
agosto, quando a Lei Orçamentária Anual (LOA) é enviada 
ao Congresso. 

Na Unb, alunos, professores, técnicos administrativos 
e terceirizados estão ocupando a reitoria lutando contra 
a política de arrocho orçamentário. O governo não pode 
se esconder atrás da EC 95, que congela investimentos 
públicos por 20 anos. Não vamos admitir que enquanto 
garante pagamento de bilhões por dia a investidores e es-
peculadores financeiros, o governo aniquile e liquide o 
serviço público brasileiro. A Condsef/Fenadsef, que tam-
bém integra o Fórum das Entidades Nacionais dos Servi-
dores Públicos Federais (Fonasefe), presta todo apoio à 
luta na Unb que deve se ampliar por todo o Brasil e por 
todo o setor público. Não vamos nos calar. Vamos lutar 
para que se revogue a EC 95/16 e para que políticas efi-
cientes alcancem o setor público e a sociedade brasileira, 
enfim, tenha acesso aos serviços assegurados pela Cons-
tituição. leia mais em www.condsef.org.br


