
Clique e saiba mais
•	 A	FolhA	mostrA	o	legAdo	sociAl	do	Pt	que	elA	PróPriA	semPre	escondeu
•	 rePresentAção	PoPulAr	reúne	1,7	mil	AssinAturAs	PelA	sAídA	de	cunhA
•	 mulheres	são	eleitAs	PelA	PrimeirA	vez	nA	ArábiA	sAuditA
•	 “temer	é	o	homem	do	cunhA,	e	não	o	inverso”
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Servidores públicos federais de todo o país estão com suas 
atenções voltadas para essa sexta-feira (18). De acordo com 
a Secretaria de Relações do Trabalho (SRT) do Ministério 
do Planejamento, essa é a data limite com que o Governo 
trabalha para o envio de projetos ao Congresso Nacional 
considerando a peça orçamentária de 2016. Essa semana, 
portanto, é decisiva para a consolidação de pendências 
que ainda persistem no difícil processo de negociações que 
marcou este ano de 2015.

A Condsef ressalta que todos os servidores da sua base 
devem manter-se mobilizados e participando ativamente de 
debates que envolvem o setor público. “Ainda que muitas 

reivindicações não tenham sido atendidas, é importante considerar que este foi um processo 
de negociações que garantiu avanços importantes”, afirma a entidade. Leia mais

De acordo com Planejamento, data limite para envio de 
previsão orçamentária 2016 é essa sexta (18)

Sem adesão, manifestações 
golpistas fracassam em todo o 
país

Simbolicamente 
marcadas para 
este domingo (13) 
– data que marca 
o aniversário 
do AI-5 –, as 
manifestações em 
apoio ao golpe que almeja tomar o mandato da 
presidenta democraticamente eleita fracassaram. 
Concentrados em algumas capitais, os atos tiveram 
pequena adesão na maioria das cidades. Leia mais

O SINTSEF/
CE lamenta o 
falecimento  do 
filiado RILENILSON 
ARRUDA, ocorrido 
ontem no município 
de Mulungu, região 
do Maciço de 
Baturité. Rilenilson 
era servidor do 
Ministério da 

Saúde e em ocasião anterior compôs 
a coordenação da Delegacia dos 
Três Climas, período que morou em 
Itapipoca. Grande perda para nossa 
entidade. Rilenilson, presente!
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