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Servidores dão alternativas práticas 
para aumentar orçamento público

Empregadas e empregados da 
Ebserh e a MP 927/2020

O Sintsef Ceará comunica as empregadas 

e aos empregados públicos da Ebserh que na 

recém-editada Medida Provisória (MP) 

927/2020, onde prevê a prorrogação da 

jornada de trabalho sem nenhum acréscimo 

de remuneração ao trabalhador, está 

condicionada a assinatura de um termo 

aditivo ao contrato de trabalho conforme 

anexos descritos no comunicado da Ebserh. 

O sindicato orienta que nenhum filiado 

assine esse documento. Caso a empresa 

obrigue a extensão da jornada procure nosso 

setor jurídico.

Sem abrir mão de salários para todos os 

trabalhadores, do setor público ou da iniciativa 

privada, servidores federais apontam caminhos 

mais eficientes para superação da crise econômica 

e sanitária

1. Revogação imediata da Emenda 

Constitucional 95/2016, que congelou os 

investimentos públicos por 20 anos. Desde que 

foi aprovada, a emenda retirou R$ 20 bilhões do 

Sistema Único de Saúde. 

2. Suspensão imediata do pagamento da 

dívida pública. A previsão de gasto para 2020 

ultrapassa R$ 1,5 trilhão, valor muito superior à 

suposta economia que o governo diz que terá 

pelos próximos 10 anos com os resultados da 

reforma da Previdência aprovada em 2019.

3. Taxação das grandes fortunas. Na crise 

que os ricos ficam mais ricos. Já são 50 nomes 

que estampam a capa da revista Forbes.  Em 

2019, os três maiores bancos privados do Brasil, 

somados, tiveram lucro de R$ 63 bilhões. 

4. Investimento em assistência social. Além 

dessas medidas, a Auditoria Cidadã da Dívida 

mostrou que o País tem mais de R$ 4 trilhões em 

caixa. Não há razão para economia no momento. 

Para a Condsef/Fenadsef, o Estado precisa 

investir recursos em serviços públicos e 

assistência social. O corte de salários de 

trabalhadores é opção ilegal e injusta, mas 

conveniente para governo, que não terá atrito 

com os apoiadores de campanhas eleitorais 

bilionárias. 

Leia matéria completa escrita pela Condsef e 

veiculada em www.sintsefceara.org.br
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