
Clique e saiba mais
•	 8	detentos	de	presídios	cearenses	são	aprovados	no	enem	2015
•	 novo	coordenador	de	saúde	mental	do	ministério	da	saúde	é	alvo	de	protestos	em	sp
•	 professora	cearense	abre	curso	gratuito	de	alfabetização	para	adultos	no	benfica

•	 auditoria	cidadã	da	dívida	repudia	veto	à	investigação	gasto	que	leva	mais	de	40%	do	nosso	orçamento

Ano VI - Nº 947 - 19/01/2016

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Joacir Moreira e Vera Cândido.

Jornalista responsável: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce)
estagiárias: Bárbara Castro (FAC) e Letícia Almeida (UFC)

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Federais debatem pauta que deve nortear defesa dos 
servidores e serviços públicos ao longo do ano

Chove em mais de 100 
cidades do Ceará nas 
últimas 24 horas

Das 7h desta segunda-feira (18) até a 
manhã desta terça-feira (19), pelo menos 
124 municípios do Ceará acordaram 
debaixo de chuvas e com tempo fechado. As 
maiores precipitações, conforme os dados 
da Funceme, aconteceram em Paracuru 
(122 mm) e Ipaporanga (110 mm). Desta 
terça até a próxima quinta-feira (21), os 
dados obtidos pela Funceme apontam 
que o céu deve permanecer parcialmente 
nublado com breves precipitações de 
chuva. Saiba maiS

Reunidos em Brasília neste fim de semana (16 e 17 de janeiro), representantes do Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federal (Fonasef) debateram a pauta que deve nortear 
a defesa dos servidores e serviços públicos ao longo de 2016. Todos os temas devem ser objeto 
de diálogo nas bases das entidades que compõem o Fórum em reuniões e seminários que devem 
acontecer nos estados de 15 a 26 de fevereiro. Os itens voltam a ser discutidos na próxima reunião 
do Fonasef, agendada para os dias 27 e 28 de fevereiro. No campo das ideias, estão entre as 
prioridades o reforço e a continuidade na defesa da regulamentação definitiva do direito a greve e a 
negociação coletiva no setor público.

Entre os eixos que formam consenso também está a defesa de uma política salarial permanente 
com manutenção de mesas de negociação. A paridade entre ativos, aposentados e pensionistas; 
a incorporação das gratificações produtivistas; correção da tabela do imposto de renda e o 
cumprimento de acordos assinados e manutenção da luta de reivindicações ainda não atendidos 
também estão entre os consensos defendidos pelo conjunto dos federais. Ainda nas prioridades 
aparece a luta permanente no Congresso Nacional pela retirada de projetos que atacam direitos 
dos servidores e a aprovação imediata de propostas importantes para o fortalecimento do setor 
público. Leia na íntegra

Compartilhe e ajude a 
enContrar a sua família!
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