
Clique e saiba mais
•	 Enap	abrE	inscriçõEs	para	30	cursos	gratuitos	a	distância
•	 comissão	aprova	incEntivo	a	EmprEsa	quE	ElEvar	salário	dE	EmprEgado	quE	concluir	Estudos
•	 congrEsso	rEabrE	ano	lEgislativo	com	mEnsagEm	dE	dilma	roussEff
•	 grEvE	dos	trabalhadorEs	do	sEtor	Elétrico	dE	mg	complEta	50	dias	sEm	avanços
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Concurso não resolve o 
problema de falta de servidores 
do INSS

O concurso público anunciado para o INSS - 
para contratação de 800 técnicos e 150 analistas 
- não será suficiente para suprir as necessidades 
de servidores na Previdência Social. Quem faz 
o alerta é a Associação Nacional dos Servidores 
da Previdência e da Seguridade Social (Anasps), 
considerando as auditorias do Tribunal de Contas 
da União (TCU) de 2013 e 2014, que constataram a 
precariedade dos recursos humanos do INSS, com 
10 mil servidores em abono de permanência  e que 
não se aposentam por que perderiam, hoje, 70% 
dos vencimentos. Leia mais

Filiado(a), não esqueça!
Amanhã e sábado acontecerão 

dois momentos importantes para 
o SINTSEF/CE e para você.

Dia 15/01: Assembleia Geral 
sobre a Convenção Cutista e 

deflagração do Processo Eleitoral 
e dia 16/01: Assembleia Geral 
sobre o Balanço Financeiro do 

período entre 2011 e 2014.

Sua presença é essencial. 
Participe!

Para maiores informações cLique aqui ou Ligue 
Para 3255-7300.

O governo deveria tratar a 
imprensa como um partido 
de oposição?

“Em editoriais vigorosos, jornais e revistas 
reclamam sempre cortes de gastos do 
governo. Alguém já viu um único editorial 
condenando as despesas bilionárias com 
propaganda? O mesmo vale para o BNDES. 
São denunciados com frequência brutal 
empréstimos que teriam propósitos mais 
políticos do que qualquer outra coisa. 
Mas e os empréstimos para empresas de 
jornalísticos cujos donos estão entre as 
pessoas mais ricas do país?” Leia o artigo

http://bit.ly/1n1Kjsm
http://bit.ly/1RjfHgR
http://bit.ly/1mY1ESf
http://bit.ly/1PPdKa1
http://bit.ly/1P2wV37
http://bit.ly/1lVoSIy
http://bit.ly/1OsRdxn
http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/1RGEnBZ
http://sintsefceara.org.br/nao-esqueca-duas-assembleias-gerais-acontecerao-ainda-essa-semana/
http://bit.ly/1Ok2Bxr

