
Clique e saiba mais
•	 MST	exige	coMbaTe	a	irregularidadeS	eM	aSSenTaMenToS	da	reforMa	agrária
•	 TeSouro	nacional	eMiTe	r$	40	bilhõeS	para	banco	cenTral
•	 nova	redução	da	vazão	de	reServaTórioS	do	São	franciSco	Será	decidida	hoje
•	 faculdade	oferTa	2700	vagaS	graTuiTaS	eM	MaiS	de	40	curSoS	de	capaciTação
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Projetos de Lei que trazem 
reajuste para servidores 
federais chegam ao Congresso 

Estão na Câmara dos Deputados os Projetos 
de Lei que trazem reajuste para a maioria 
dos servidores federais. Os projetos foram 
encaminhados pelo Executivo e publicados no 
Diário Oficial da União no dia 30 de dezembro. A 
entidade vai agora solicitar uma avaliação técnica 
de suas assessorias jurídica e econômica. O objetivo 
é verificar se os conteúdos trazem correspondência 
total com o que foi firmado nos termos assinados 
durante o processo de negociações que deu origem 
aos PL´s. Leia mais

“A promessa de 
resgatar o ânimo 
do país não pode 
estar inscrita 
num rosto — glamoroso ou magnético 
— claramente simplificado. [...] O culto à 
personalidade tem um incrível poder de 
irradiação, as venerações íntimas, pessoais 
– muito mais do que as vociferadas, 
ideológicas — são capazes de criar 
dinâmicas incontroláveis.”

Leia o artigo na íntegra
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
A Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do 
Ceará - SINTSEF/CE, em conformidade com os artigos 17, 18, 19 e 20 do seu Estatuto, 
convoca os servidores filiados ao SINTSEF/CE para fazer parte, nos dias 15 e 16 de janeiro de 
2016 das seguintes atividades, que ocorrerão no Romanos Hotéis (Rua Padre Pedro de 
Alencar, 2230 – Fortaleza/CE): 
 

I. ASSEMBLEIA GERAL, no dia 15 de janeiro de 2016, às 14h em primeira convocação e 
às 14h30min, em segunda convocação, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 
1) Convenção Cutista, de acordo com o artigo  53 do Estatuto; 2) Deflagração do 
Processo Eleitoral para o mandato 2016/2019, com discussão e aprovação do 
Regimento Eleitoral; 3) Eleição da Comissão Eleitoral; e 4) Encaminhamentos. 

II. ASSEMBLEIA GERAL, no dia 16 de janeiro de 2016, às 8h em primeira convocação e às 
8h30, em segunda convocação, para discutir a seguinte pauta: 1) Informes; 2) 
Apresentação, discussão e deliberação do Balanço Financeiro e Patrimonial dos anos 
de 2011 e 2014; e 3) Encaminhamentos. 

 
Fortaleza, 05 de janeiro de 2016 

A DIREÇÃO COLEGIADA 
 

 

 
 

Confira o Edital de 
Convocação das duas 

assembleias que 
ocorrerão ainda no mês 

de janeiro

No Photoshop de “Veja” 
fabricam-se messianismos 
e oráculos

http://bit.ly/1RemWbv
http://bit.ly/1RjfHgR
http://glo.bo/1O8izsc
http://bit.ly/1VEJfpM
http://bit.ly/1lVoSIy
http://bit.ly/1n1X2en
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1O8gzAd
http://bit.ly/1PHVfEv

