
Clique e saiba mais

Além dos 10,8% de 
reajuste em dois anos, 
o termo dos servidores 
da Área Ambiental 
enumera ainda critérios 
para que os servidores 
pleiteiem gratificação de 
qualificação. Já em relação ao Inmetro, há, 
no termo, uma cláusula que aborda a criação 
de um grupo de trabalho com o objetivo de 
elaborar estudos sobre a distribuição da 
pontuação referente à gratificação. 

Acesse A íntegrA dos Acordos clicAndo Aqui.

•	 Conad	aprova	novos	valores	dos	planos	Geap	para	2016
•	 o	debate	raso	das	redes	soCiais	e	o	raCismo	nosso	de	todo	dia
•	 anonymous	vs	estado	islâmiCo:	um	alerta	para	a	demoCraCia

•	 Casa	José	de	alenCar	reCebe	exposições	e	palestras	durante	o	Festorquídeas
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“Séculos se passaram desde a morte de Zumbi, e a afirmação de que o Brasil não é um país racista continua 
uma falácia. Tragédias movidas pela discriminação envergonham nosso 
país. Diferenças raciais, étnicas, religiosas, nacionalidade, orientação 
sexual, se tornam motivos para espancamentos e assassinatos. 
Somos esbofeteados pelo ódio em violentas manifestações de cunho 
racista: jogadores de futebol e jogadoras de vôlei agredidos/
as; atendentes, manicures, professores e jornalistas ofendidos; 
casais inter-raciais atacados nas redes sociais; jovens em grupos 
proibidos de entrar em shoppings e ir à praia; suspeitos de praticar 
furtos amarrados em postes; chacinas contra jovens negros; praticantes 
de religiões de matrizes africanas agredidos. Estes e a violência policial são 
alguns exemplos de nossa barbárie racista que empurra a sociedade brasileira 
aos escombros da cidadania (...) O Dia da Consciência Negra é oportunidade para 
reaprendermos a história e a cultura negras; momento de repensarmos atitudes de uma 
sociedade que não aceita a população negra, exceto em situações de subordinação. A 
superação das ideias ultrajantes de uma organização social que alimenta estereótipos, 
definidos em um passado que tenta determinar o presente, é condição fundamental da 
democracia alicerçada na igualdade de direitos”  leiA o texto completo Aqui.

Delegacias sindicais dão apoio ao 
projeto Jurídico Itinerante

Esta semana foi a Região 
dos Três Climas que recebeu 
a visita do setor jurídico do 
SINTSEF/CE, com a presença 
da advogada Joyce Rangel 
esclarecendo dúvidas e 
realizando atendimento 
individualizado. Lá a direção colegiada contou com 
irrestrito apoio da coordenação da DESTREC, tendo 
a participação direta dos coordenadores Gilzete (Mª 
Ferreira), Wellington Lino e Pedro Lira. O projeto já 
esteve em várias regiões, fique atento ao calendário 
e, se for o caso, solicite a presença do jurídico no seu 
município. É o SINTSEF/CE mais perto de você!

Área Ambiental e Inmetro 
firmam acordo no 
Planejamento

http://bit.ly/1MtJSBT
http://bit.ly/1PBOM0j
http://bit.ly/1NF5VQK
http://bit.ly/1Sg06gj
http://bit.ly/1T0KIoT
http://bit.ly/1Yigu3J
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1Qw4wlC

