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Clique e saiba mais
•	 A	escAndAlosA	fAltA	de	éticA	no	BrAsil
•	 Greve	GerAl	no	UrUGUAi	moBilizA	mAis	de	Um	milhão	de	pessoAs	contrA	o	AjUste	fiscAl
•	 os	interesses	do	AGroneGócio	e	o	Governo	GolpistA
•	 dezenAs	de	mortos	em	Um	AtAqUe	terroristA	com	cAminhão	em	nice

Rotina sindical: visitar a base e entender os anseios da categoria

Ficou para a volta do recesso parlamentar, 
no início de agosto, a votação de destaques 
ao relatório final do senador Wellington 
Fagundes ao projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO) de 2017. O relatório 
foi aprovado ontem na Comissão Mista de 
Orçamento (CMO), mas recebeu mais de 240 
destaques. Os servidores devem seguir muito 
atentos a esse relatório. Além de incluir 

previsão para limitar despesas primárias 
da União em 2017 aos valores deste ano 
corrigidos pela inflação oficial (IPCA), o 
relator ainda apresentou adendo que sugere 
a destinação de qualquer recurso de um 
eventual déficit menor do que os R$139 
bilhões previstos para o pagamento de juros 
e dividendos da dívida pública. Leia Mais

Fonte: Condsef

A direção colegiada do SINTSEF/CE segue 
discutindo com a base questões gerais da 
categoria e específicas de cada setor do 
serviço público federal.

Ontem pela manhã o coordenador 
geral Adriano Duarte e os diretores 
Luis Carlos, Lino Moreira e Flávia 
Sabóia estiveram reunidos com os 
trabalhadores das áreas de agricultura 
e pesca, no auditório do Ministério da 
Agricultura, em Fortaleza. O encontro 
discutiu a conjuntura política atual 
e, com a participação da advogada 
Joyce Rangel, as questões jurídicas de 
interesse dos filiados.

A tarde o coordenador geral Roberto 
Luque, acompanhado dos diretores 
Hélio Alves, Aluísio Bastos e Zezito 

dos Santos estiveram em Russas discutindo 
temas diversos com os coordenadores da 
Delegacia da Região do Vale do Jaguaribe.

Relatório final da LDO recebe mais de 240 destaques que serão 
votados em agosto
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