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Quinta-feira  

Federais vão lutar por aplicação de índice para 
reposição de perdas salariais 

Trezentos e vinte represen-
tantes de servidores federais das 
três esferas participaram nesse 
domingo, 17, em Brasília, de reu-
nião ampliada dos fóruns 
(Fonasefe e Fonacate) que reú-
nem entidades de diversas cate-
gorias do setor público. Além de 
promover uma avaliação ampla 
da conjuntura e aspectos políticos 
e econômicos do governo atual, 
os servidores discutiram a pauta 
da campanha salarial 2019 da 
categoria adequada ao debate e 
impactos de mudanças do estado 
brasileiro. 

Os federais buscam unida-
de de ação e estratégias para en-
frentar um cenário onde a pauta 
do estado mínimo ofusca a im-
portância fundamental de investi-
mentos em políticas públicas e do 
fortalecimento dos serviços pres-
tados à população, incluindo va-
lorização dos servidores e reposi-
ção da força de trabalho do setor. 
Nessa direção um calendário de 
luta em defesa dos servidores e 
serviços públicos também foi 
aprovado.  

No campo macro, a cam-
panha dos federais vai centrar 
esforços na luta contra as privati-
zações e o desmonte do serviço 
público. Outro destaque será a 

luta contra a reforma da Previ-
dência, incluindo para servidores 
a busca pela garantia de aposen-
tadoria integral, aprovação de 
PEC que extingue a cobrança 
previdenciária dos aposentados, a 
extinção do fator previdenciário, 
além de defender manutenção de 
direitos ameaçados, incluso apo-
sentadoria por invalidez, tempo 
de serviço para periculosidade e 
insalubridade, entre outros. Ain-
da nos eixos centrais, a revoga-
ção da Emenda Constitucional 
(EC 95/16) que congela investi-
mentos públicos por vinte anos, é 
outro destaque. As revogações da 
reforma Trabalhista e da Lei de 
Terceirização também estão na 
campanha que unificam os fede-
rais. 

 
Unidade por valorização do 

servidor 
Fonasefe e Fonacate 

aprovaram eixos que devem 
unificar os servidores federais 
em torno da campanha de valo-
rização dos servidores e servi-
ços públicos. Para isso, vinte e 
dois pontos foram listados e 
vão compor a pauta da Campa-
nha Salarial 2019 da categoria. 
Um índice próximo de 33% le-
vantado pelo Dieese e Sinal se-

rá defendido pelos fóruns como 
uma proposta de correção sala-
rial. A aplicação desse índice 
seria feita até janeiro de 2020, 
pela proposta dos federais que 
será levada ao governo. 

Data base para 1º de maio, 
equiparação de contrapartida nos 
planos de saúde dos servidores, 
extensão de índice da Lei 
13.464/17 a todos os servidores 
federais, política salarial perma-
nente, defesa da negociação cole-
tiva no setor público, estão entre 
os 22 pontos. Para conhecer to-
dos acesse aqui a íntegra do rela-
tório da reunião dos fóruns. 

 
Calendário de lutas e ativida-

des 
Foi também aprovada a 

participação dos federais em to-
dos os atos a serem convocados 
pelas centrais sindicais em defesa 
dos direitos da classe trabalhado-
ra. Ao longo do ano os servidores 
também devem construir e parti-
cipar de diversos calendários de 
luta em defesa dos serviços pú-
blicos, por um Estado forte com-
prometido com políticas públicas 
e cumpridor da Constituição bra-
sileira que garante serviços públi-
cos essenciais à população. 

Fonte: Condsef 
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Comissão Eleitoral realiza treinamento de 
coordenadores e mesários 

No próximo sábado, 23, 
a Comissão Eleitoral irá rea-
lizar o treinamento dos coor-
denadores e mesários que 
irão trabalhar na eleição da 
nova Diretoria e do Conselho 

Fiscal para o Triênio 
2019/2022. 

Logo pelo período da ma-
nhã, a partir das 9h, o treina-
mento será voltado para os co-
ordenadores das mesas coleto-

Sindsep/MA convoca servidores da ex-Roquette Pinto 
O Sindsep/MA através da 

Secretaria de Assuntos Jurídicos e 
Institucionais, está convocando os 
seguintes servidores da ex-
Roquette Pinto para comparecerem 
na sede do sindicato para tratarem 
de assuntos sobre URPs e FGTS. 

Essas ações demonstram a 
luta da entidade em buscar as 
garantias necessárias para que os 
direitos dos servidores sejam res-
peitados. 

Uma entidade forte começa 
pelo fortalecimento da sua base.  

Sem os seus associados o 
sindicato perde forças no embate 
do dia a dia, por isso, é impor-
tante que todos os servidores pú-
blicos federais estejam irmana-
dos na busca por melhorias para 
toda a categoria. 

• Aida Dias Gantzias 
• Aldilenec Silva Santos 
• Ana Rita Pinto Mendonça 
• Antonia da Silva 
• Antonio Fernando Gomes Lopes 
• Celso Fabiano Gaspar 
• Conceição de Maria de Jesus Costa 
• Conceição de Maria Freitas Lima 
• Conceição de Maria Tavares Lima 
• Dulcimar Silva Ferreira 
• Elinete Nojosa Aguiar 
• Elzeli Coutinho Martins 
• Glaydson Barros Lemos 
• Guilhermina da Silva Santiago 
• Guiomar Erre Cardoso 
• Hamilton Pereira Serejo 
• Heloisa José Coelho Machado 
• Hilda Carvalho Parrião 
• Hilda Golveia Tixeira 
• Hildene Maia Matos 
• Ilna Reis Mendes 
• Iolete Silva Corrêa 
• Ione de Ribamar Costa 

• Iracema Serra Leite 
• Iraneide Sudário dos Santos 
• Josanan Lisboa Cardoso 
• Jose de Ribamar Mendes Ferraz 
• Jose de Ribamar Rodrigues 
• Leonildes Veloso Marques 
• Lindalva de Jesus Araújo Pereira 
• Lucyanne Campos de Almeida 
• Lucira de Fatima Cantanhede Gomes 
• Maria da Conceição C. de Castro 
• Maria da Glória Oliveira Gomes 
• Maria da Glória Pires Martins 
• Maria Dalva Serra 
• Maria das Dores Silva 
• Maria do Espirito Santo Guterres 
• Maria do Perpetuo Socorro R. de Santana 
• Maria do Socorro Melo Napoleão 
• Maria Helena Figueiredo de Sousa 
• Maria Helena Moreira Carvalho 
• Maria Isabel Correa 
• Maria Leila Viegas da Silva 
• Maria Loureto Silva 
• Maria Madalena Santos dos Santos 

• Marlene Ribamar Oliveira Rodrigues 
• Meirilene Pereira Durans 
• Ney Gasparilho de Moraes 
• Raimunda Celia Silva Coelho 
• Raimunda Nilza Carneiro Costa 
• Raimunda Nonata da Silva Santos 
• Ricardson Campos de Almeida 
• Rosemary Rodrigues Santos 
• Vera Lucia Carneiro Cunha 
• Vette Ramos de Sousa 
• Violeta Beckman Martins 
• Zulmira Sousa do Nascimento 
• Thiago Melo Ribeiro de Carvalho 
• Rosimar de Fatima Melo Ribeiro 

de Carvalho 
• Rhayra Melo Ribeiro de Carvalho 
• Silvia Teresa Vieira de Paiva 
• Silvana Silva e Silva 
• Sebastião Pinheiro Amorim 
• Sebastiana Rêgo Maciel 
• Rositene Maria Pinheiro Borges 
• Sonia Maria Ataíde Silva Braga 
• Sônia Maria Peixoto Pereira 

ras das secretarias regionais, 
que correspondem as cidades 
do interior do estado. 

À tarde, a partir das 15h, 
será a vez dos coordenadores 
e mesários de São Luís. 


