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Clique e saiba mais
• Planejamento verbaliza propostas consideradas tímidas, incluindo acréscimo de 

R$85 ao auxílio-alimentação do Executivo
• Negociação avança nos benefícios, mas Mpog mantém parcelamento do reajuste
• Governo federal apresenta mudanças na proposta, mas funcionalismo mantém 

greve nacional a partir do dia 27 deste mês 
• Greve no INSS entra no 15º dia com manifestação e tentativa de acordo
• Pedro Cardoso fala sobre democratização da mídia
• Programa espaço público discute a questão da Grécia com Maria Lúcia Fattorelli

No último dia 16 de julho, o III Seminário de 
Saúde do Trabalhador esteve na Região do Cariri, 
no Crato. A pauta foi qualidade de vida e segurança 
no trabalho. Em agosto o Seminário chega à Região 
dos Três Climas, no dia 14  e aos Inhamuns, em 
28. Para informações entre em contato com a 
delegacia de cada região. Três Climas: (88) 3631 
1178; Inhamuns: (88) 3691 4908

Não esqueça, nesta quinta-feira 23 de julho, 17h, tem Assembleia Geral no SINTSEF/CE. 
O principal ponto de pauta é a deflagração da greve dos servidores públicos federais.

Amanhã,  22 de julho, duas missas de sétimo dia serão celebradas, em 
Fortaleza, em homenagem ao nosso companheiro Carlão. 

10h - Auditório da FUNASA (Santos Dumont, 1850, Aldeota)
16h - Auditório da SESA (Almirante Barroso, 600, Praia de Iracema)

Carlos Alberto Nascimento Nogueira
Missa de sétimo dia

Na Região dos Três Climas, no dia 18 deste 
mês, os filiados receberam grupo de diretores e 
a advogada Joyce Rangel para um Encontro de 
Aposentados e Pensionistas. Esclarecimentos 
sobre processos jurídicos que incluem o setor 
foram a principal discussão.
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