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Aos Conselhos e Ordens de Fiscalização do exercício Profissional do Estado de Sergipe:
OAB, CRESS, CORECON, CRA, CRECI, CRMV, CRP, CAU, CRC, CRF, COREN, CRQ, 
CREF, CRF, CREFITO, CORE, CREA, CRO, CREMESE

Assunto: GREVE GERAL CONTRA A REFORMA DA PREVIDENCIA

Prezado(a) Presidente,

Trabalhadores de Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do Estado de 
Sergipe reunidos em assembleia geral extraordinária nesta segunda-feira, 03 de junho, 
definiram adesão da categoria à greve geral contra a reforma da previdência, que irá 
ocorrer a partir das zero horas do dia 14 de junho de 2019. O edital de convocação foi 
assinado no dia 27 de maio e publicada no Jornal o DIA na data de 28 de maio de 2019.

A assembleia também aprovou incorporar a luta pelo RJU na pauta da greve geral, 
o julgamento no STF da ADI 5367 foi adiado ainda sem nova data como noticiado no 
portal do Sindiscose.

Foi definido também a participação no ato de apoio a greve que acontecerá no 
mesmo dia às 15h com concentração na Praça General Valadão. Haverá um Livro ponto 
do Sindiscose para todos aqueles servidores que comparecerem ao ato.

Orientamos a todos os trabalhadores que independentemente do funcionamento ou 
de publicação de portaria de ponto facultativo, por parte do Conselho/Ordem, não 
compareçam aos postos de trabalho, seja por adesão a pauta, seja pela dificuldade de 
transporte durante todo o dia.

atenciosamente,
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