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Sindsep/MA convoca 
servidores da ex-
Roquette Pinto 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais, convoca os se-
guintes servidores da ex-
Roquette Pinto para comparece-
rem à sede do sindicato, no intui-
to de tratarem assuntos sobre 
processos ajuizados. 
 

Maria dos Anjos Ferreira Borges 
Maria dos Remédio Sousa Lima 
Maria Dulce Pereira Borges 
Maria Elisabete Sousa Silva Correia 
Maria Ferreira Lindoso Alves 
Maria Francisca da Silva Barroso 
Maria Francisca Lauande Fonseca 
Maria Gerinalda Ribeiro Rodrigues 
Maria Helena Cardoso 
Maria Helena Jesus Ribeiro 
Maria Helena Moreira Carvalho 

Haddad se compromete com revogação de 
emenda que congela investimentos públicos 

A Condsef/Fenadsef, que 
representa a maioria dos servidores 
federais do Executivo em todo 
Brasil, enviou em agosto uma carta 
de intenções para o setor público a 
todos os candidatos a Presidência 
da República. Dos treze, três não 
foram encontrados nos endereços 
registrados no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Confira aqui o 
conteúdo e protocolo da entrega e 
recebimento da carta aos candida-
tos.  

A cinco dias da votação para 
primeiro turno, a Confederação 
recebeu resposta do candidato Fer-
nando Haddad, da chapa anterior-
mente registrada no nome de Lula. 
Até agora, Haddad foi o único can-
didato a responder. Na carta, que 
você confere aqui, ele se compro-
mete com a revogação da Emenda 
Constitucional (EC) 95/16, conhe-

cida como emenda do teto dos 
gastos, que na prática congela in-
vestimentos públicos por 20 anos. 
Entidades que representam o con-
junto dos servidores públicos reu-
nidas no Fonasefe estão em grande 
campanha pela revogação da EC 
95/16. 

Além disso, Haddad ainda 
destaca compromisso com a revo-
gação da reforma trabalhista e 
com a promoção de uma reforma 
tributária. O candidato reafirmou 
ainda o compromisso com a pro-
fissionalização e valorização do 
serviço público com adoção de 
política de recursos humanos vol-
tada para o setor. Foram destaca-
dos compromissos com critérios 
que considerem etapas de seleção, 
capacitação, alocação, remunera-
ção, progressão e aposentadoria. O 
candidato conclui a carta destacan-

do a importância de “conter a pri-
vatização e precarização no serviço 
público, expressar pela terceiriza-
ção irrestrita”.  

Na carta aos presidenciáveis, 
a Condsef/Fenadsef buscou dos 
candidatos pontos de seus progra-
mas que dialoguem com o setor 
público, para que os servidores 
possam ter condições de definir e 
avaliar os projetos que não só res-
pondam as principais expectativas 
da categoria, mas também aponte 
solução para as necessidades mais 
urgentes do setor público. Aos pre-
sidenciáveis foram apresentados 
ainda eixos norteadores de propos-
tas e reivindicações prioritárias da 
maioria dos servidores federais. A 
Confederação segue aguardando 
retorno dos demais candidatos. 

Fonte: Condsef 

A CUT e demais centrais 
sindicais brasileiras divulgaram 
nota criticando a possível intenção 
do governo de retomar a tramitação 
do projeto de "reforma" da Previ-
dência. Reunidas nesta terça-feira 
(2), em São Paulo, as entidades 
reafirmaram "sua posição contrária 
a qualquer proposta de reforma que 
fragilize, desmonte ou reduza" o 
papel da Previdência Social. 

Os dirigentes lembram da 
greve geral de abril de 2017, em 
defesa de direitos. "Se o governo 
insistir em atacar a Previdência 

"País 'vai parar' se governo in-
sistir em mexer na Previdência", 

dizem centrais  

Social Pública, o Brasil irá parar 
mais uma vez", dizem as centrais. 

Na semana passada, Michel 
Temer considerou a possibilidade 
de interromper a intervenção no 
Rio de Janeiro e recomeçar a dis-
cussão sobre a Previdência, que 
teve forte rejeição. "Não aceitare-
mos que a classe trabalhadora pa-
gue mais outra vez a conta. Não 
aceitaremos o desmonte e a entrega 
da Previdência Social para o siste-
ma financeiro." 

Confira a nota na íntegra em 
www.cut.org.br/noticias 

EM DEFESA DA APOSENTADORIA PÚBLICA 
Se botar pra votar, o Brasil vai parar! 
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 Esquema Globo-Ibope-Moro-Palocci fecha o cerco 
ao PT: começou a guerra 

 

POR Ricardo Kotscho (Jornalista) 
 


