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“A VIDA, APENAS POR VIVÊ-LA, NÃO BASTA! PRECISAMOS 
IMPULSIONÁ-LA PARA QUE A MESMA AVANCE E PROGRIDA NO TEMPO.”

Geraldo Costa, servidor aposentado do DNOCS, 
integrante do conselho fiscal do Sintsef (geraldopcosta@yahoo.com.br)

Mande também a sua frase para imprensasintsef@gmail.com, não esqueça de escrever na mensagem seu nome completo e orgão e 
local de trabalho.

CDE da Condsef debateu orçamento 
congelado e portaria que impõe 

remoção de servidores
A Condsef/Fenadsef reuniu o seu Conselho 

Deliberativo de Entidades (CDE) na última 
sexta-feira, 06/07, para debater ações frente 
aos grandes desafios que servidores devem 

enfrentar nos próximos períodos. 
Na quarta-feira, 03/07, o Ministério do 

Planejamento publicou uma portaria que 
prevê a possibilidade de remanejamento 
e a realocação de mais de 1,18 milhão de 

servidores. Destes, mais de 700 mil de maneira 
compulsória. O CDE discutiu a questão e a 
assessoria jurídica da entidade já estuda a 

situação para buscar soluções que, inclusive, 
impeçam o cumprimento da própria portaria. É 
o caso já mencionado de lei que veda remoção 

de agentes públicos em período eleitoral. 
Uma portaria não pode sobrepor uma lei, 

portanto, este deve ser um dos argumentos 
para enfrentar mais esse absurdo do Governo 

golpista.
Além da portaria, o CDE também discutiu 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019. 
A votação da lei orçamentária está agendada 
para a próxima quarta, 11/07. Se passar pela 

Comissão Mista de Orçamento ela segue direto 
para votação no Plenário. A proposta prevê o 
congelamento de reajuste ao funcionalismo. 
Servidores seguem denunciando, desde 2016, 

os riscos perversos da Emenda Constitucional 
(EC) 95/16 que impõe congelamento de 

investimentos públicos por 20 anos.
Escrito por www.condesef.org.br, saiba

mais acessando o site.

Judiciário sem limites

www.brasildefato.com.br

No último fim de semana assistimos 
mais um capítulo do golpe no brasil, 
que desmascarou a face corrupta do 

judiciário
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