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Lute como uma
servidora pública!
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Março, mês de visibilidade 
das lutas das mulheres.

Há tempos que o Sintsef tem cobrado à 
superintendência do Ministério da Saúde 
o encaminhamento de demandas dos 
servidores federais que dizem respeito à 
insalubridade, abono de permanência e 
solicitações de aposentadorias entre outras.

Hoje (17) estava marcada mais uma reunião 
com Caio Carneiro, superintendente do órgão 
no Ceará, para debater as demandas e tentar 
encontrar possíveis soluções. Além da Direção 
Colegiada, representantes das delegacias 
sindicais vieram a Fortaleza para participar da 
atividade, entretanto ela foi cancelada.

Carneiro informou haver uma orientação do 
Governo Federal para que eventos e reuniões 
não sejam realizados devido a possível 
disseminação do Covid-19 (Ofício OFÍCIO 
CIRCULAR Nº 32/2020/SE/GAB/SE/MS). O 
superintendente indicou o mês de abril para 
remarcação do momento com o Sintsef.

Superintendente do MS no 
Ceará suspende reunião com 
Direção e coordenadores de 
delegacias do Sintsef

A pandemia do novo coronavírus tem 
preocupado pessoas em todo o mundo. No 
Brasil uma coisa é obstáculo para uma resposta 
mais rápida a esse cenário: a EC 95/16, do “teto 
dos gastos”, que desde o final de 2016 impõe 
o congelamento de investimentos no setor 
público por pelo menos 20 anos. 

Essa mudança na Constituição não demorou a 
se mostrar irresponsável e imprudente. Só em 
2019 a Saúde perdeu mais de R$ 20 bilhões em 
cortes. Todo o setor público padece com essa 
medida. Por isso, o movimento pela revogação 
da EC 95/16 tende a crescer. 

Junte-se ao Sintsef e a Condsef/ Fenadsef nessa 
luta. O momento exige nossa participação 
efetiva. Se nesse momento não poderemos 
estar nas ruas, vamos seguir juntos nas 
paralisações de atividades e mobilizações nas 
redes mostrando ao governo que investir no 
setor público é investir no Brasil.

Teto dos gastos é mais um 
desafio na luta contra o 
coronavírus


