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Assembleia no 
Minstério da Fazenda

Amanhã, sexta-feira (04/05), acontecerá 
a assembleia dos servidores do ministério 

da fazenda. Será discutida a eleição para os 
delegados do 12º Congresso do Sintsef/CE; a 

assinatura do ponto dos servidores da SMF/CE; 
a incorporação da gratificação de desempenho 

e licença-prêmio em pecúnia; a ação judicial 
para reverter o reajuste da GEAP, o reajuste 
salarial e as demais reivindicações e alguns 

informes jurídicos. Participe!

DATA: 04 de maio, sexta-feira
Hora: 9h

Local: CENTRESAF/CE - 1º ANDAR.

Delegacia Sindical do Centro Sul 
A Direção Colegiada, a Coordenação da DSCENSUL 

e Advogada o Sintsef, participaram da reunião com 
servidores do DNOCS e Ministério da Saúde na manhã 

desta quinta-feira, 03/05/18, na Cidade de Orós. Foram 
discutidos os seguintes pontos:

1. 12° Congresso do 
SINTSEF.
2. Participação dos 
Diretores do SINTSEF 
e Representantes dos 
Departamentos na 
Plenária da CONDSEF;
3. EC 95/16 e a Campanha 
Salarial;

4. Impactos das Reformas 
Trabalhista e da 
Previdência na Vida das 
Trabalhadoras e dos 
Trabalhadores;
5. Informes sobre o 
Coletivo de Mulheres;
6. nformes Jurídicos.

Representantes da maioria do Executivo 
em todo o Brasil realizam nesta quinta-feira, 
03 de maio, em Brasília encontros setoriais 

convocados pela Condsef/Fenadsef. 

Na pauta dos encontros, mais de 20 ca-
tegorias que compõem a maioria dos servi-
dores federais debatem conjuntura, saídas 
para crise em planos de autogestão, como 

Geap, Capsaúde, além de discutir ações para 
garantir que o governo cumpra com acordos 

firmados em 2015 e ainda pendentes. 
A Condsef/Fenadsef esteve no Ministério 

do Planejamento novamente na última se-
mana e mais uma vez os representantes do 

governo apontaram a Emenda Constitucional 
(EC) 95/16 como empecilho para o atendimen-
to de reivindicações com qualquer impacto 

orçamentário. 
Amanhã, 04 a 06 de maio, os servidores 

participam também da Plenária Estatutária da 
Condsef/Fenadsef. 

O Sintsef Ceará enviou 12 representantes 
escolhidos em assembleias conforme o crité-
rio de representação setorial e mais 3 inte-

grantes da Direção Colegiada que compõem a 
direção nacional da Condsef. 

CONDSEF realiza encontros 
setoriais

Com informações do site da Condsef e fotos da reunião do 
Departamento das Organizações Militares dos Servidores 

Civis (DOMC).

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br

