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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.

Entidades sindicais mostram unidade 
contra o PLDO 2019 em nota

O fechamento de postos de saúde e hospitais. 
Fechamento de universidades e institutos 

federais. Viaturas paradas nas delegacias por 
falta de combustível. Policiais sem condições 
adequadas para prestar os serviços essenciais 
da segurança pública. Aumento das filas e da 
demora no atendimento em todos os serviços 
públicos. Sucateamento de ambulâncias, falta 
de vagas em creches e de leitos hospitalares. 

Escassez de equipamentos, insumos e materiais 
básicos na saúde, educação e todos os demais 
serviços que garantem direitos à população. 

Paralisação do combate ao trabalho escravo e ao 
trabalho infantil, e demais programas sociais.

Tudo isso poderá acontecer se o relatório 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 

2019 for aprovado da forma como está, com 
o corte de 10% das verbas de custeio para o 

funcionamento dos órgãos públicos.

A Condsef está entre as entidades que assinam a nota.
Leia documento completo em www.sintsefceara.org.br

INCRA completa 48 anos

Trabalho
 de 

base

Não podemos, jamais, perder de vista ocasiões às quais nos permitam 
fazer algo em defesa do bem. Fazer o mal, nunca!

A direção Colegiada do Sintsef esteve 
hoje em Assembleia com os servidores do 
Ibama para ouvir demandas e discutir a 

conjuntura de golpe no país e os impactos 
no serviço público. Fizeram parte do debate a 
Portaria 193 sobre a imposição de remoções 
ao servidores federais e o Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2019 que está na 
pauta do Congresso Nacional.

No último dia 09 de julho o Incra completou 
48 anos. Infelizmente, não há muito para 

comemorar, pois a reforma agrária se 
encontra estagnada no Brasil. há anos 

precisamos lutar contra o sucateamento do 
órgão e o esvaziamento de suas funções.  
No atual cenário de golpe à democracia 

brasileira é preciso reconhecer o esforço 
dos servidores públicos. São eles que seguem 
tocando o funcionamento do incra diante de 
tantas adversidades, mostrando compromisso 
com o serviços públicos, a reforma agrária e 

a agricultura familiar no País. A esses homens 
e essas mulheres a Direção Colegiada do 

Sintsef Ceará felicita neste 48º aniversário.
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