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Servidores da receita Federal elegem os 
primeiros delegados para congresso

 do sintsef
Na última sexta-feira, 04/05, a assembleia dos ser-

vidores do Ministério da Fazenda elegeu 14 delegados 
para o 12º Congresso do Sintsef que acontece entre os 

dias 18 e 21 de outubro. Uma curiosidade foi a pari-
dade entre os eleitos, 7 homens e 7 mulheres, dentre 
os 71 presentes. Na ocasião, também foi discutido o 
ponto dos servidores da SMF/CE; a incorporação da 

gratificação de desempenho e licença-prêmio em pecú-
nia; a ação judicial para reverter o reajuste da GEAP, o 

reajuste salarial e informes jurídicos. 
Em breve divulgaremos o calendário das próximas 

assembleias nos demais órgãos, participe!

Acompanhada de comissão dos empregados da 
Ebserh, a Condsef/Fenadsef foi recebida em reu-
nião, na última sexta-feira, no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), onde buscou informações so-

bre julgamento do dissídio coletivo ligado a índi-
ce de reajuste do ACT 2017/2018 da categoria. Os 
empregados públicos solicitaram celeridade para 
a inclusão da pauta do julgamento do dissídio co-
letivo. A Condsef/Fenadsef e representantes dos 

trabalhadores voltam a reforçar o empenho para 
que as pendências do ACT 2017/2018 da Ebserh e 

das estatais da base da entidade sejam concluídas. 
As cobranças vão continuar. A expectativa é de 
que na próxima semana a Ebserh se pronuncie 

sobre o assunto e uma proposta seja formalmen-
te apresentada para que os empregados possam se 

pronunciar e tomar as providências necessárias 
na busca por seus direitos.

Dissídio de empregados da Ebserh segue 
pendente e TST informa que empresa 

pretende buscar acordo

Nota de pesar
Lamentamos o 

falecimento do querido 
camarada Souzinha! 

Homem de fibra, Francisco 
José Sousa do Carmo era 

nosso filiado do Ministério 
da Saúde, em Iguatu. Ficou 
conhecido por seus feitos 

como maratonista, chegou 
até a participar da famosa 

corrida de São Silvestre em 
São Paulo - SP. 

Nossas condolências à 
família enlutada! Souzinha, presente!
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Escrito com Informações da Condsef.Delegação do Ceará que 
participou da Plenária da Condsef

O Sintsef Ceará teve uma participação muito 
qualificada na Plenária estatutária da Condsef/ 

Fenadsef, realizada em Brasília - DF, entre os 
dias 04 e 06 de maio de 2018. Unidade e defesa da 

democracia foram bastante discutidas no momento.
Estamos aguardando a condsef consolidar o 

relatório final da plenária para socializarmos as 
resoluções aqui e no site do Sintsef. 

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

