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Geraldo Costa, servidor aposentado do DNOCS, 
integrante do conselho  Fiscal do Sintsef 

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

completo e orgão e local de trabalho.

Opinião do Sintsef sobre LDO e 
reajuste dos servidores é pauta no 

Diário do Nordeste
Em meio aos 

protestos contra 
as medidas que 

congelam os 
salários dos 

servidores, ontem 
ganhamos uma 

batalha durante 
a votação da Lei 

de Diretrizes 
Orçamentárias 

para 2019. pois, graças a mobilização do 
movimento sindical, os parlamentares 

derrubaram a proibição de reajuste para 
servidores que trazia o texto inicial da LDO. 
Em matéria de meia página publicada na edição 

de hoje(12/07) do Diário do Nordeste, a Direção 
Colegiada do Sintsef falou sobre os impactos 

da falta de reajustes e concursos públicos nos 
órgãos federais do Ceará. “O prejuízo vem sendo 
amargado, segundo Adriano Duarte, por cerca 
de 16 mil servidores, dos quais metade está na 
ativa e o restante corresponde a aposentado e 

pensionista.”
Leia matéria completa em: encurtador.com.br/fnAEJ

Sintsef realiza assembleia com 
servidores Federais do 22º CRES

Homens e 
mulheres, unidos 

numa ação 
corajosa e agradável, são capazes de 

criarem ações de mudanças e elevadas 
condições de vida, visando construírem 

um mundo melhor.

Hoje (12/07) a Direção Colegiada do 
Sintsef participou de Assembléia com os 

servidores do Ministério da Saúde lotados na 
22° CRES (municípios de Pacajus, Chorozinho 

e Ocara, entre outros). A atividade aconteceu 
em Pacajus e foram partilhados informes 

sobre a Portaria 193, a votação da LDO e os 
impactos da Emenda Constitucional 95. 

Questões ligadas a Capesaúde também 
foram abordadas, a partir da presença da 
Gerência do plano no Ceará, representada 

por Kamilla Machado. Ao final, foram eleitos 
dois delegados titulares e um suplente para 

participar do 12º Congresso do Sintsef.
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https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br
http://encurtador.com.br/fnAEJ

