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Relatório do Encontro Nacional do Departamento  do 
Trabalho e Emprego (DEMITRE) 

Estados: Estados:  AC, DF,  GO, MA, MG, MT, PB, PE, RJ,  RO, RS,  SC e SP.  

1. Reformas: Necessidade de pressão sobre os candidatos a Presidente e ao novo 
Congresso para a revogação da EC/95, que atacam a possibilidade de 
reajustes salariais,  etc.;  

2. Combate a terceirização que ameaça o retorno ao MTb,  
3. A Condsef demandou estudo do Dieese acerca da tradução acessível para a 

sociedade acerca dos malefícios da EC 95;  
4. Perdas salariais: Extensã o da diferença de 16,54% concedida pela Lei  

13464/17 as demais carreiras do serviço público,  
5. Caso o governo não conceda o reajuste de forma negociada, recorrer ao 

judiciário,  nos moldes de outros precedentes os quais obtivemos vitorias 
judiciais,  

6. Aporte do governo para o Plano de Saúde de 15% para 50%. Já existe uma 
ação civil  pública proposta pela Condsef e outras entidades para tal  
finalidade;  

7. Realizar requerimento e diversos meios de pressão para reunião com o novo 
Ministro e as entidades nacionais para diversos encaminhamentos já 
discutidos em grupos de trabalhos, condições e de funcionamentos das 
unidades do MTb, turnos,  ponto eletrônico,  Port.  2551/10, etc.;  

8. Realizar debates com as centrais sindicais acerca de o MTb;  
9. Mobilizar-se pelo calendário de lut a dos servidores públicos federais,  

iniciando no dia 23/05;  
10.  Encaminhar a discussão dos Avisos Ministeriais da Carreira do MTb perante o 

MPOG; 

Encaminhamentos do DEMITRE:  

1. Fazer o debate com as entidades sindicais do setor privado sobre o desmonte 
do MTb, buscando  o apoio para a nossa luta;  

2. Construir o consenso e documento com as centrais sindicais acerca do 
desmonte do MTb ,  para fins de pressões políticas;  

3. Encaminhamento de oficio pelas três entidades nacionais que representam o 
MTb, para a reabertura das negociações perante o Ministro do Trabalho;  

4. Viabilizar a representação de alguns membros do Demitre em Brasília,  para o 
acompanhamento das demandas do MTb;  

5. Extensão da diferença concedida pela Lei 13464/17 para algumas categorias 
de servidores,  no percentual de 16,54%. Caso contrario,  impetrar a devida 
ação para fins da equiparação do reajuste salarial;  

6. Pressionar os candidatos a próxima eleição para fins comprometerem -se a  
revogarem a EC 95, a qual impossibilita a nossa luta;  
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7. Aporte de 50% pelo governo so bre a per capita do Plano de Saúde.  


