
Ano VI - Nº 1060 - 06/07/2016

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary

Jornalista responsável: Luciana Barroso (2117 Jp/Ce)
estagiária de jornalismo: Letícia Almeida (UFC)

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

Clique e saiba mais
•	 Condsef	ConvoCa	servidores	a	aCompanhar	debates	sobre	reajuste	para	maioria	do	exeCutivo
•	 a	lógiCa	do	ajuste	de	temer

•	 a	resistênCia	urgente	a	temer

•	 30	dias	para	as	olimpíadas:	dívidas	e	violênCia	Contra	a	população	já	é	legado

RefoRma da pRevidênCia TemeR - 16
REGULAMENTAÇÃO DO TETO
Com o teto constitucional da União 
regulamentado, será permitido acumular 
dois cargos públicos com demissão de 
servidores que exercem dois ou mais cargos 
indevidamente na União, estado, município 
e Distrito Federal, além de criação de 
gratificações, apenas por lei. A regulamentação 
do teto da União se arrasta por muito tempo 
e deve ser implementada, defende o texto da 
proposta no Congresso. Redução das despesas 
este ano: R$ 800 milhões. 

Filiados de Camocim recebem visita da Direção Colegiada e 
esclarecem questões jurídicas

A Direção do SINTSEF/CE, juntamente 
com a advogada Joyce Rangel, realizou 
mais uma visita aos filiados do interior. 
A contemplada da vez foi a Delegacia da 
Região Norte, mais precisamente a cidade 
de Camocim.

Na ocasião, a Dra Joyce Rangel explicou 
aos presentes a finalidade das visitas da 
Direção e do setor Jurídico nas regiões, além 
de esclarecer questões jurídicas específicas 
dos filiados daquele local.

O coordenador geral Adriano Duarte iniciou debate sobre a conjuntura nacional e destacou a 
importância do Estatudo do SINTSEF/CE, que será discutido em assembleia no dia 20 de agosto. 
A coordenadora Lucy Mary Gomes destacou a importância do contato direto com os filiados, 
principalmente aqueles que não podem se deslocar até a sede da entidade.

Mais uMa vitória! CoMpanheiros da Conab são reintegrados no vale 
do Jaguaribe. na foto, JoaquiM fernandes dos santos (reitegrado), 
JoaquiM edson (gerente Conab), raiMundo santiago (Coordenador 

dsvJ) e José paz barbosa (reintegrado).

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/29lqxqg
http://bit.ly/29nBUtK
http://bit.ly/29y0nxf
http://bit.ly/29hK7m3

