
Ano VI - Nº 1070 - 20/07/2016

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
•	 Federais	articulam	unidade	e	debatem	greve	geral
•	 Jornalista	norte-americano	denuncia	Fraude	da	Folha	em	pesquisa	sobre	temer

•	 petrobras:	o	golpe	da	privatização
•	 ‘escola	sem	partido’	quer	transFormar	estudantes	em	zumbis

Nota de esclarecimento sobre a extensão da gratificação de 
desempenho do PGPE

No último dia 6 de julho  o 
Correio Braziliense publicou 
na coluna da jornalista Vera 
Batista, informação sobre 
um processo do SINTSEF/CE 
em relação a Gratificação de 
Desempenho do Plano Geral 
de Cargos do Poder Executivo 
– GDPGPE – LEI Nº 11.357/06. A 
matéria gerou algumas dúvidas, 
portanto o departamento 
jurídico elaborou uma nota para 
esclarecer nossos filiados.

Clique aqui e Confira a nota na 
íntegra. O trecho abaixo enfatiza 
que não há valores novos a serem 

implantados e que o benefício 
remete a quem já era aposentado/
pensionista entre 2009 e 2011. 
Antes a nota esclareceu que a 
avaliação de desempenho já 
fora realizada em praticamente 
todos os órgãos da Administração 
Pública Federal, bem como nas 
suas autarquias e fundações, 
no segundo semestre de 2010 
ou então no primeiro semestre 
2011 : “Não haverá, portanto, 
implantação de quaisquer 
diferenças remuneratórias no 
contracheque dos servidores, dado 
que a decisão do Supremo limitou 

esse direito à data da conclusão do 
1º ciclo de avaliação dos servidores 
em atividade, fato que como dito 
já ocorreu na quase que totalidade 
dos órgãos da Administração 
Pública Federal.

 Saliente-se, ademais disso, 
que a decisão somente beneficia 
aos servidores que já estavam 
aposentados ou eram pensionistas 
no período de 2009 a 2011 e 
desde que o benefício tenha 
sido concedido antes de 31 de 
dezembro de 2003, data da 
vigência da Emenda Constitucional 
de nº. 41/03.”

Empregados da EBSERH iniciam greve por tempo indeterminado
Os trabalhadores da Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH) iniciaram hoje, 20 de julho, 
greve por tempo indeterminado 
em todo o país. No Ceará, os 
trabalhadores, que atuam no Hospital 
Universitário Walter Cantídio (HUWC) 
e na Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand (MEAC), reuniram-se 
em frente ao complexo de saúde e 
lembraram a pauta da Campanha 
Salarial. Confira matéria Completa e 
atualização em nosso site. Clique aqui e 
acesse as fotos do primeiro dia.
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