
Ano VI - Nº 1089 - 18/08/2016

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

•	 “O	MinistériO	PúblicO	teM	sidO	O	grande	rePresentante	dO	fascisMO	na	sOciedade	brasileira”	
•	 Pec	de	tetO	de	gastO	PúblicO	taMbéM	afeta	servidOr	PúblicO
•	 trabalhadOres:	Medidas	de	teMer	aPrOfundaM	deseMPregO

•	 entenda	cOMO	será	O	julgaMentO	dO	iMPeachMent,	que	cOMeça	nO	dia	25

TransporTe
Sairão ônibuS da Sede do SinTSeF/Ce àS 6h30 e àS 7h30

aSSembleia eSTaTuTária

Sábado, 20 de agoSTo de 2016
1ª ConvoCação - 8h / 2ª ConvoCação - 8h30

loCal: romanoS hoTéiS
rua Padre Pedro alenCar, 2200, meSSejana

aCeSSe aQui o eSTaTuTo aTual do SinTSeF/Ce Café da manhã
a ParTir de 6h30 no loCal do enConTro

lembramoS Que a enTidade não irá arCar 
Com deSPeSaS de PeSSoaS não FiliadaS

Na maNhã da última terça-feira (16), os 
coordeNadores do siNtsef/ce flávia sabóia e hélio 
alves participaram de reuNião com os trabalhadores 

da saúde do muNicípio de maraNguape. deNtre as 
questões discutidas No eNcoNtro destacou-se a 

assembleia estatutária, o Xii coNgresso da coNdsef, 
que ocorrerá em dezembro e os iNformes jurídicos.

Cerca de 90% dos servidores do Executivo 
Federal devem receber no início do próximo mês 
a primeira parcela de reajuste referente a acordos 
firmados no ano passado. A maioria do Executivo 
receberá média de 10,8% que será dividido em 
dois anos (ago/16 e jan/17). O percentual está 
aplicado à remuneração total (vencimento básico 
+ gratificação). A Condsef encomendou a sua 
subseção do Dieese tabelas que foram produzidas 
tendo como base as leis sancionadas no início de 
agosto. Já estão concluídas as tabelas para PGPE 
(agosto 2016 e jaNeiro 2017), CPST (agosto 2016 e 
jaNeiro 2017) e PECFAZ (agosto 2016 e jaNeiro 2017) 
que representam o grupo com o maior número de 
servidores. Leia matéria completa clicaNdo aqui. 
Clique nos meses e acesse as tabelas.

Servidores recebem no início de 
setembro 1ª parcela do reajuste

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2b6DdxZ
http://bit.ly/2b6xnga
http://bit.ly/2bE08n8
http://bit.ly/2bKN9RG
http://bit.ly/2bKLLPl
http://bit.ly/2bkVKFM
http://bit.ly/2b6DIIl
http://bit.ly/2bACrZW
http://bit.ly/2b6D3GP
http://bit.ly/2b6DQb2
http://bit.ly/2bACUvc
http://bit.ly/2b6xnga

