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Próxima assembleia
de aposentados e
pensionistas será no
dia 30 de setembro.
Participe!
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ | Fundado em 16/04/1989, no 1º Congresso Estadual da Categoria

TEMER JAMAIS
GREVE GERAL
Por nossos direitos

Congelamento dos serviços públicos
é aprovado na Câmara (Pág 4)

Foto: Roberto Parizotti/ Fotos Públicas (05/09/2016)

Assembleia aprova mudanças no
estatuto do SINTSEF/CE (Pág 8)
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Editorial

opinião

Mais que nunca, Fora Temer! Greve Geral
por nossos direitos!
Ainda era 2014 quando,
vencido nas urnas, o
PSDB negou-se a aceitar
o que 54 milhões de
brasileiros decidiram. Na
noite daquele dia 26 de
outubro, foi possível ver
a cara de decepção dos
apresentadores da Globo
golpista ao anunciarem a
reeleição de Dilma. No dia
seguinte, as manchetes
da grande mídia falavam
em país dividido e disputa
apertada. Começavam a
orquestrar o golpe.
No último dia 31 de
agosto, na contramão
da avaliação de todos
os cientistas políticos
de respeito, o Senado
brasileiro afastou Dilma
do cargo ao qual foi eleita
legitimamente. Sem

comprovar crime de
responsabilidade, o tal
impeachment é golpe,
sem nenhuma dúvida.
O vice, que pousava de
figurativo, apressou-se
em ser empossado. Logo
representava o país (que
não se sente representado
por ele) em cerimônias no
exterior. Logo anunciava,
sem vergonha nenhuma,
a ofensiva contra os
trabalhadores: a PEC
241 que congela por 20
anos os gastos de saúde
e educação só para
garantir os juros da dívida
aos bancos, a quebra
do marco regulatório
do Pré-sal para saciar as
petroleiras estrangeiras,
a contrareforma da
Previdência e da legislação

EXPEDIENTE

Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil / Fotos públicas

trabalhista.... Em
seus primeiros
atos, o golpista
Temer mostrou a
verdadeira face, se
é que alguém ainda
tinha dúvida.
Mas o povo está
nas ruas. Na parada
de 7 de setembro, em todo
país, como na Paulista ou
na Praia de Iracema, o grito
é uníssono: Fora Temer!
Nenhum direito a menos!
Nosso próximo passo
é a greve geral. Sindicatos
e movimentos sociais
precisam caminhar juntos.
O nosso objetivo, como
cidadãos brasileiros,
deve ser um só: resgatar
o país do retrocesso, da
repressão, da violência (que
surge mais forte a cada
manifestação pedindo
a saída do ilegítimo
presidente). Somos nós,
povo trabalhador que
vamos mostrar nossa força,
nas ruas.
Vamos participar do
chamamento da CUT, um
dia de paralisação em 22
de setembro, “Esquenta da
Greve Geral”, por Nenhum
Direito a Menos, que já

começa a ser preparada
por enquetes nos locais
de trabalho. Como a
realizada pelo SINTSEF/
CE (foto acima) por ocasião
da sua Assembleia Geral,
em 20 de agosto, com a
participação de mais de
500 filiados em que mais
de 90% responderam
sim a pergunta se era
favorável a greve geral
pela manutenção dos seus
direitos.
Companheiros e
companheiras, derrotas
e vitórias, parciais, fazem
parte do aprendizado. A
luta continua, é uma luta
de classes. A batalha será
longa e dura, está à nossa
frente, não às costas.
Vamos parar o Brasil este
é o único caminho para
assegurarmos nossos
direitos e avançarmos em
novas conquistas.
A Direção Colegiada

O Jornal do SINTSEF/CE é uma publicação mensal de responsabilidade da Direção Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do
Ceará. Jornalista responsável, diagramação e projeto gráfico: Luciana Barroso (JP CE 2117) Estagiária: Letícia Almeida Tiragem: 10 mil exemplares Impressão: Expressão
Gráfica. As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores. Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará - Rua 24 de Maio,
1201 Centro. Cep: 60.020-000 Fortaleza-CE 3255.7300 Email: sintsef@sintsef-ce.org.br ou imprensasintsef@gmail.com Site: www.sintsefceara.org.br
DIREÇÃO COLEGIADA - Coordenação Geral: Adriano Duarte Fernandes e Roberto Luque de Sousa; Coordenação Jurídica: Ednir Alberto de Carvalho Lima, José Arteiro da Silveira
e Luis Carlos de Alencar Macêdo; Coordenação de Comunicação: José Artur Camurça Torres, Flávia Teixeira Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos; Coordenação de Formação Política:
Anna Lúcia Costa Oliveira, José Afonso Barbosa da Costa e José Rotielio e Silva; Coordenação de Finanças: Aluisio Bastos Pereira e Raimundo Nonato Costa Júnior; Coordenação
Sócio-cultural e Movimentos Populares: Francisco José Alexandre Sousa, José Murilo Maciano e Jucilene Viana de Souza; Coordenação de Aposentados e Pensionistas: Carlos
Eugênio Pereira Soares, Hervalino da Silva Moreira e Maria Conceição Araújo Moreira; Coordenação Administrativa: José Amorim Neto, José Helio Alves de Araújo e Sandra
Lúcia da Silva Mota; Coordenação de Organização e Sindicalização: Francisco Teles da Silva, José Eugênio Tavares Barbosa e José Zezito dos Santos; Coordenação de Saúde do
Trabalhador: Francisco Flávio Inácio de Lima e José de Assis. CONSELHO FISCAL- Benedito Batista de Holanda, Francisco Germano Moreira, Francisca Ivoneide Cunha Costa,
Geraldo Pereira da Costa, José Carlos de Oliveira Melo, Liduina Ferreira dos Santos, Mozart Ramos de Abreu Filho.
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Curta nossa página facebook/SINTSEFCE
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Educação Permanente

Servidores federais cedidos à prefeitura
seguem regras dos municipais
Em atendimento a pedido
dos filiados do Ministério
da Saúde cedidos ao
município, os coordenadores
Adriano Duarte e Hélio
Alves reuniram-se com o
gerente interino da célula
de vigilância ambiental de
Fortaleza, Francisco Atualpa,
o administrador do Centro de

Controle de Zoonose (CCZ),
Regis Cavalcante e o assessor
do CCZ, Roberto Malta para
esclarecer pontos referentes às
regras de liberação para cursos.
A conversa embasou-se
na portaria 243, do Ministério
da Saúde, de 10 de março
de 2015, que trata da cessão

de servidores a estados e
municípios. Em seu artigo
14, o documento diz que os
servidores públicos cedidos
terão acesso a Política
Nacional de Educação
Permanente em Saúde.
Foi destacado que, no
âmbito da Prefeitura de

Fortaleza, os servidores que
comprovam participação
em cursos tem direito a duas
horas diárias para participação
nos mesmos. A regra se
aplica tanto aos servidores
municipais quanto aos federais
cedidos. Lembramos a
necessidade de comprovar a
matrícula e assiduidade.

FENADSEF traz mais representatividade aos
trabalhadores do serviço público federal
Foi publicado no Diário
Oficial da União (DOU) do
dia 6 de setembro a criação
da Federação Nacional dos
Trabalhadores do Serviço
Público Federal (FENADSEF),
que coordenará as entidades
que tenham representação
da Categoria Profissional
dos Servidores públicos e
trabalhadores vinculados

à administração direta,
indireta, fundacional e
autárquica dos poderes
da União e das empresas
públicas federais, sejam
eles regidos pelo RJU, pela
CLT ou por qualquer outro
vínculo jurídico que venha
a ser criado no âmbito
da Administração Pública
Federal.

EBSERH
Em assembleia realizada
no dia 12/8, os empregados
da EBSERH decidiram
finalizar o movimento de
greve iniciado em 20/7.
Os empregados acataram
sugestão do Comando
Nacional de Mobilização,
que, em Audiência de
Conciliação com o Ministro
Emmanoel Pereira, do
Tribunal Superior do

A FENADSEF é um grande
ganho para a categoria dos
trabalhadores do serviço
público, visto que, em
termos de representatividade
abrangerá a todos. A
Federação funciona com
direção provisória até
dezembro, quando, no
Congresso da Condsef, será
eleita a sua 1º direção.

“Em tempos de conjuntura
difícil a notícia é importante
para servidores ativos,
aposentados e pensionistas
da União, das empresas
públicas, vinculados sejam
pelo RJU, CLT ou qualquer
outro vínculo jurídico que
venha a ser criado no âmbito
da administração pública”,
disse a Condsef.

Visitas
Trabalho, elaborou relatório
indicando à categoria
uma proposta de 9% de
reajuste, adoção de regime
de 12hx36h na forma
proposta pela empresa com
detalhamento específico,
criação de Grupo de
Trabalho sobre temáticas
diversas. Para acompanhar o
relatório acesse:
http://migre.me/uVPaF

A Direção Colegiada do SINTSEF/CE tem realizado
visitas aos locais de trabalho dos diversos órgãos, tanto em
Fortaleza e sua Região Metropolitana, quanto no interior.
Os encontros discutem a pauta geral dos servidores
federais, como as ameças que tramitam no Congresso sob
a formas de projetos de lei e similares, como também as
questões específicas de cada local e órgão, além de temas
jurídicos. Na imagem reunião na 2ª CRES, em Caucaia,
onde discutiram temas específicos como desvio de
função, insalubridade, papel do delegado de base, dentre
outros, com a presença da advogada Joyce Rangel.

Receba nosso boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Escreva para imprensasintsef@gmail.com e solicite o seu.
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Pela democracia

movimento

Fora Temer, não aceitamos golpistas
Nos dias 9 de agosto e
7 de setembro, Fortaleza
gritou Fora Temer! Na
primeira data Temer ainda
era presidente interino. Na
segunda pousava como
dono do Brasil.
Nos dois momentos
o recado era um só: Não
aceitaremos governo
golpista. A resposta veio
sob a forma da repressão
policial, com agressões
despropositadas.
Manifestações
semelhantes aconteceram
em todo o país. Em muitos
casos a violência vista em

Fortaleza repetiu-se, até de
maneira mais agressiva.
Há pouco tempo, quando
ocorreram as manifestações
pró-golpe ninguém ouviu
falar de repressão policial.
Naquele tempo ainda havia
democracia. E agora?
Não se engane, o golpe
foi apenas o começo dos
tempos sombrios que se
aproximam. Nossa luta
será por cada conquista
que tentam nos usurpar,
dentre elas, alguns dos
mais primários direitos,
como o de ir e vir e de
manifestar-se.

Congelamento dos serviços públicos é
aprovado, sem debate, na Câmara
No dia 30 de agosto, a
Câmara dos Deputados
aprovou, sem maiores
debates com a sociedade, o
polêmico PLP 257/16 que
prevê o alongamento das
dívidas dos estados com a
União, mas impõe como
uma de suas condicionantes
o congelamento a
investimentos no setor
público. O projeto segue sua
tramitação no Senado.

Como já foi dito
em edições anteriores
deste jornal, o PLP 257
é uma ameaça direta
aos servidores públicos,
de todas as esferas. O
projeto resgata o conteúdo
de outras ameaças que
julgávamos superadas,
como o PLP 01/07 e o
PLP 549/09 que prevêem
mecanismos para limitar
investimentos com

pessoal ao valor do ano
anterior, corrigido pela
variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA). Na prática,
trata-se do congelamento
de investimentos com
pessoal. Não significa
apenas não ter reajuste,
mas questões como fim
dos concursos, falta de
incentivo para qualificação
e várias questões que

interferem diretamente
nos serviços públicos a que
a população tem direito.
Matéria divulgada no
site da Câmara afirma:
“Esse teto também
dificultaria a manutenção
de serviços públicos para a
população.”
Para conhecer a integra
do projeto acesse: http://
migre.me/uWmfA

Convênio com o Sesc é desvantajoso
A Direção Colegiada
informa que, ao buscar
estabelecer convênio
com Serviço Social do
Comércio (Sesc), a partir
da solicitação de alguns
filiados, julgou que o
formato apresentado pela

entidade não atende aos
interesses do sindicato.
De acordo com a
proposta, o filiado teria
apenas 25% de desconto
no valor normal de
qualquer ativade do Sesc.
Além disso, o sindicato teria

Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br

que arcar com o valor anual
de aproximadamentes R$
21 mil reais (equivalente
a carteira de 10% de
seus filiados) e reservar,
mensalmente, uma página
deste jornal para espaço
publicitário do Sesc.

A ideia não apresentou
um bom custo-benefício
e a Direção Colegiada
optou por não formalizar
o convênio, mas
ficará atenta a novas
possibilidades que
venham a surgir.

Curta nossa página facebook/SINTSEFCE
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Pela democracia

Sindicato realiza I encontro dos servidores
civis dos órgãos militares
No dia 13 de agosto, o
SINTSEF/CE realizou pela
primeira vez um encontro
específico dos servidores
civis das forças armadas.
Com a participação
de 25 filiados, o evento
contou com a presença dos
membros da Condsef Luis
Cláudio de Santana (foto
abaixo) e Márcia Ferreira da
Silva, que também compõe

o Sindicato dos Servidores
Civis do Ministério da
Defesa no Rio de Janeiro
(SINFA/RJ), responsáveis
pela condução das
discussões.
Também estiveram
presentes os diretores
do SINTSEF/CE Adriano
Duarte, Lino Moreira,
José Amorim, Lucy Mary,
Francisco Teles e Abelardo

Lima (suplente), os três
últimos pertencentes ao
quadro civil das forças
armadas.
Dentre outras questões,
foi debatida a transposição
dos servidores do PGPE
para o plano de Tecnologia
Militar (PCCTM).
O encontro tem extrema
relevância, visto que, em

tempos de retrocessos e
de descasos com as pautas
da classe trabalhadora, é
fundamental fortalecer
o debate e incentivar
o pensamento crítico
da categoria, para que,
com argumentos sólidos
possamos cumprir nosso
papel na luta contra a
retirada de direitos.

PDVistas

Força tarefa pede apoio de parlamentares
Entre os dias 8 e 12
de agosto os PDVistas
cearenses Elineide
Farrapeira e Rodezir Lopes,
estiveram em Brasília,
custeados pelo SINTSEF/
CE, para participar de uma
força tarefa no Congresso
Nacional.

Ao lado de PDVistas
de outros estados, o
grupo reuniu-se com
o secretário geral da
CONDSEF Sérgio Ronaldo
e o secretário adjunto
Marizar Mansilha, visitou
diversos parlamentares,
dentre eles o relator do

PL4293/08, Arnaldo Faria
de Sá e esteve ainda com
as lideranças de partido.
Em cada encontro foi
apresentada a situação dos
PDVistas e pedido apoio
para aprovação do PL,
4293/08, que concede
anistia aos ex-servidores
da Administração Pública
federal direta, autárquica
e fundacional, exonerados
em virtude de adesão, a
partir de 21 de novembro
de 1996, a programas de
desligamento voluntário. O
projeto está atualmente na
Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC)
da Câmara,

Os PDVistas denunciam
que quando foram
induzidos a aderir ao
programa de desligamento
voluntário, na década de
90, o governo prometeu
apoio para reinserção no
mercado de trabalho.
Dentre outras coisas,
garantia linhas de crédito
específicas, treinamento
e apoio pelo Sebrae para
abertura de um negócio
próprio e orientação para
melhores investimentos.
Nada disso veio a ocorrer.
Muitas pessoas fracassaram
em seus negócios por falta
da qualificação prometida.
A luta segue!

Receba nosso boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Escreva para imprensasintsef@gmail.com e solicite o seu.
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Só a luta te garante

Dar visibilidade ao diferente é buscar um
mundo mais humano e igual
agências, instalação
de biombos nos caixas
eletrônicos e o fim da
guarda das chaves pelos
trabalhadores, além da
permanência de dois
vigilantes por andar nas
agências e pontos de
serviços bancários.
Estes são alguns dos
pontos apresentados pelos
bancários, que, em nove
dias de greve (quando do
fechamento desta edição),
haviam paralisado mais da
metade das agências do
país, precisamente 12.386
agências e 46 centros
administrativos. No Ceará
foram fechadas 384

agências, representando
68,4% das 560 do Estado.
Na capital, aderiram 187
das 258 unidades, e no
interior 197 das 303
agências existentes.
No dia 13, em rodada
de negociação agendada,
a Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban) não
apresentou nenhuma
proposta e o encontro
terminou sem acordo.
A força e determinação
dos trabalhadores está
resumida na palavra de
ordem que orienta a
Campanha Salarial da
categoria: Só a luta te
garante!

Foto: Tomaz Silva/ Agência Brasil

Os bancários
também combatem
a terceirização no
sistema financeiro e
propõem a suspensão
de todos os projetos
dos que terceirizam
serviços e a criação de
uma comissão bipartite,
com participação dos
Exemplo de resistência
e organização, os bancários sindicatos e dos bancos,
para reverter esse quadro
brasileiros entraram
e transformar todos os
em greve no dia 6 de
terceirizados em bancários.
setembro. A reivindicação
da categoria é um
Há ainda a questão
reajuste de 14,78% (5%
da segurança. Os
de aumento real, mais a
trabalhadores atentam
correção da inflação), 14º
para a necessidade de
salário e participação nos
portas giratórias nas
lucros e resultados de R$
8.297,61.
Além disso, os
trabalhadores querem
o fim das demissões
e mais contratações, a
promoção da igualdade de
oportunidades para todos,
o fim das discriminações
na contratação, nos
salários e na ascensão
profissional de mulheres,
negros, LGBT e pessoas
com deficiência (PCDs).

Pesar
O SINTSEF/CE lamenta o falecimento do
companheiro José Gabriel Ramos ocorrida no
dia 7 de agosto. Servidor do Ministério da Saúde,
Gabriel ocupou vaga na coordenação de saúde do
trabalhador na gestão 2013/2016 e fez parte de
outras gestões, na direção colegiada, coordenação
da Delegacia da Região Norte e como delegado
sindical de base. Gabriel, presente!
Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br

+ 30/06/16

Nosso pesar pelo
falecimento da
pensionista Maria Iris
dos Santos Rodrigues,
pessoa sempre
participante de nossas
assembleias. Iris,
presente!

Curta nossa página facebook/SINTSEFCE
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Condsef

Encontro jurídico reúne sindicatos do país
Os coordenadores jurídicos
do SINTSEF/CE José Arteiro
e Luis Carlos Macêdo, assim
como o advogado Marcello
Guerra, participaram entre os
dias 25 e 27 de setembro do
Encontro do Coletivo Jurídico
da Condsef, em Brasília.
O evento discutiu temas
como o novo código de
processo civil, aposentadoria
especial, assédio moral,
aumentos abusivos nos
planos de saúde, problemas
enfrentados pela Ebserh,
fraudes com empréstimos
consignados, entre outros.
O advogado Marcello
Guerra (foto) destacou
que o evento tem grande
importância para os sindicatos
dos trabalhadores federais
porque “é uma oportunidade
ímpar de trocarmos
experiência jurídica com os
Assessores de outras entidades
sindicais espalhadas pela
Federação. No encontro

Entre julho
e setembro
de 2016,
RPVs
pagam
mais de
um milhão
e trezentos
mil reais

debatemos os mais diversos
temas relacionados ao
funcionalismo público federal,
as ações judicias que estão
em curso, as que poderão ser
ajuizadas, as dificuldades
que cada um dos Assessores
Jurídicos vivenciam no seu
dia-a-dia para defesa de
uma determinada tese,
as estratégias que serão
adotadas em Recursos
cuja repercussão geral fora
reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, entre outros”,
afirmou o assessor.
Segundo ele, dentre as
temáticas a mais relevante

tratou da incorporação das
gratificações de desempenho
a partir da edição das leis nº.
13.324/2016 e 13.326/2016.
Marcello explica: “Com
a edição destas leis, a
incorporação das gratificações
de desempenho não ficará
mais limitada a 50 (cinquenta)
pontos, como vinha ocorrendo
em relação a determinadas
categorias, mas passará a
corresponder ao percentual
de 67% sobre a média dos
pontos recebidos pelo servidor
nos últimos 60 (sessenta)
meses, a partir de janeiro de
2017, ao percentual de 84%

ÓRGÃO

sobre esta mesma média,
a contar de 1º de janeiro de
2018, e ao percentual de
100% desta média, a partir de
1º de janeiro de 2019.”
Marcello enfatizou ainda
que há alguns critérios para
participar deste novo modelo
de incorporação: “Para fazer
jus à essa nova sistemática o
servidor terá que se aposentar
com fundamento nas regras
previstas no art. 3º, 6º, 6º-A
da Emenda Constitucional
de nº. 41/03 ou art. 3º da
Emenda Constitucional de
nº. 47/05, assinar um termo
de opção, haver percebido
gratificações de desempenho
(independente da
denominação) por pelo menos
60 (sessenta) meses antes da
concessão da aposentadoria/
pensão e ainda integrar
um dos planos ou carreiras
elencados nos incisos do art.
87 da Lei nº. 13.324, de 29 de
julho de 2016”, finalizou.

PARTICIPANTES

VALOR

COMANDO DA MARINHA

1

14.895,41

COMANDO DA AERONÁUTICA

2

48.835,45

COMANDO DO EXÉRCITO

10

159.074,76

DNOCS

17

145.556,01

FUNASA

12

201.143,54

GOV. DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ

1

10.760,31

IBAMA

1

41.058,00

INCRA

12

218.199,26

MINISTÉRIO AGRICULTURA

4

22.125,55

MINISTÉRIO DA FAZENDA

6

57.078,73

MINISTÉRIO DA SAÚDE

28

215.112,66

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

1

10.913,43

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO

3

54.029,19

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

5

86.113,07

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

1

16.154,81

Total geral

104

1.301.050,18

Receba nosso boletim diário “A Voz do SINTSEF” por email. Escreva para imprensasintsef@gmail.com e solicite o seu.
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Estatutária

Assembleia reúne centenas de filiados e
aprova mudanças no estatuto

Com aproximadamente
600 filiados presentes,
o SINTSEF/CE realizou
no dia 20 de agosto, no
Romanos Hotéis, em
Fortaleza, assembleia para
atualização de seu estatuto.
A mesa, composta pelos
membros da direção
colegiada Adriano Duarte
(presidente), Sandra Mota
e Ednir Lima, (relatores) e
Abelardo Lima (secretário),
apresentou as propostas de
alteração do documento

à plenária e submeteu
à votação. Os itens que
geraram divergência foram
discutidos pelos presentes
antes de serem votados.
Dentre as alterações
aprovadas destacamos a
mudança no percentual de
contribuição dos filiados
de 1% para 1,1%. O valor,
embora ínfimo para a base,
representa uma ampliação
nos recursos do sindicato,
visto que, com o fim da
cobrança de 5% sobre os

ganhos jurídicos, os filiados
deixaram de contribuir
quando recebem valores
das causas trabalhistas,
no entanto os custos
para manutenção e
aperfeiçoamento do setor
jurídico exigiu da entidade
mais investimento.
Importante lembrar
que parte dos recursos
oriundos dos 5% eram
destinados ao fundo de
greve para momentos
de enfrentamento com

o governo, por isso estes
novos recursos são
tão significativos para
a organização da luta.
Também foi alterada
a periodicidade das
reuniões do Conselho
de Delegados de Base,
deixando de ser mensal
para trimestral mantendo-o
como instância política
e tirando dele o caráter
administrativo. Em breve
o texto completo estará
disponível em nosso site.

Aposentados e pensionistas - Recadastramento
Aposentados e pensionistas
do Governo Federal precisam
fazer recadastramento
ou deixam de receber os
benefícios mensais. O
recadastramento é simples
e rápido. Ele deve ser feito
TODOS OS ANOS sempre no
mês do seu aniversário, em
qualquer dia do mês do seu
aniversário.
Onde fazer o
recadastramento?
Em qualquer agência do
Banco do Brasil ou da Caixa
Econômica Federal. Se você
Acompanhe mais notícias em www.sintsefceara.org.br

recebe seu pagamento
por meio de um desses
bancos, deverá realizar seu
recadastramento em qualquer
agência do seu banco. Se você
recebe por outro banco procure
uma das agências destes
bancos. Leve um documento
oficial de identificação com
foto recente e CPF.
Se eu não puder ir ao banco
por motivo de saúde?
Quem estiver
impossibilitado de comparecer
a uma agência bancária
deve ligar para a unidade de

Recursos Humanos do seu
órgão de vinculação e solicitar
uma visita domiciliar.
E se eu não fizer o
recadastramento e meu
pagamento for suspenso,
como devo proceder?
Depois de vencido o prazo
(que é de 30 dias no mês do
seu aniversário) quem não
fizer o recadastramento deve
procurar o RH do seu órgão de
vinculação. Após esse processo,
os seus vencimentos serão
normalizados na próxima folha
de pagamento.

Curta nossa página facebook/SINTSEFCE

