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Reuniões no Centro Sul 
A Direção Colegiada, a Coordenação da 

DSCENSUL e Advogada o Sintsef participaram de 
reuniões com filiadas e filiados na tarde de ontem, 
03/05, na 17° CRES, na Cidade do Icó e na manhã de 
hoje, 04/05, pela na sede da DCENSUL, em Iguatu. 

Nas ocasiões foram pontos de pauta:

1. Informes sobre o 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 dos Servidores 
Públicos Federais;

4. Impactos das reformas 
trabalhista e da 
Previdência na vida das 
Trabalhadoras e dos 
Trabalhadores;
5. Abono de Permanência, 
Licença Prêmio, Termo de 
Opção pela Incorporação 
das Gratificações 
Desempenho e Gacen;
6. Eleições da CAPESESP;
7. Coletivo de Mulheres;
8. Plantão Jurídico.

Entre os Encontros Setoriais convocados pela 
Condsef que aconteceram ontem (03), o dos ser-
vidores da Saúde realizou um amplo debate sobre 
as demandas do setor, visando formar um plano 

de luta para 2018. 

Os principais pontos discutidos foram: planos 
de saúde de autogestão; revogação da EC 95/16; 

aposentadorias; o fortalecimento dos RH do 
ministério da saúde para melhorar o atendimento 
às demandas dos trabalhadores; o fortalecimento 
das mesas de negociação nos Estados; concursos 
públicos; convocação, pela Condsef no segundo 

semestre para o Encontro Nacional dos Servidores 
da Sesau; a implementação nos estados e municí-

pios o protocolo número 008/11, da mesa nacional 
de negociação permanente que institui a política 
nacional de saúde do trabalhador do SUS; a cria-

ção da Secretaria de Saúde do Trabalhador, dentre 
outros pontos.

Além dos Encontros Setoriais, os servidores 
participam também da Plenária Estatutária da Con-
dsef/Fenadsef, que teve abertura, ontem à noite e 

segue até domingo (06). Hoje o dia foi de formação 
e leitura de teses. De manhã (04), José Silvestre do 

Dieese palestrou sobre a conjuntura sindical.

CONDSEF: Acontece em Brasília

Reunião com servidores do Ministério da saúde
 e DNOCS em Icó

Reunião com servidores do Ministério da Saúde em Iguatu.

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

