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assembleia no MAPA
Os(as) servidores(as) do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e
a Direção Colegiada do Sintsef realizaram, hoje
(13/06), a assembleia de eleição dos delegados
que participarão do 12º Congresso do Sindicato.
Foram escolhidos 4 delegados e 2 suplentes.
Na mesma
ocasião, também
foram discutidos
os informes do
último Encontro
do Departamento
de Agricultura
e Reforma
Agrária (DARA)
da Condsef, além
de informes
jurídicos com
a advogada do
Sindicato, Joyce
Rangel.

Servidores(as) do Dnocs realizam assembleia
A direção colegiada do Sintsef esteve reunida,
durante a manhã de hoje (13/06), em assembleia
com os(as) servidores(as) do Dnocs, na sede do
órgão em Fortaleza. O momento contou com
uma ampla discussão sobre o PL 10.334/18, que
está tramitando
na Câmara
Federal e trata
de proposições
para a VPNI dos
servidores. Ainda
na assembleia,
também foram
eleitos os(as)
delegados(as)
que irão
participar do
12º Congresso
do Sintsef, em
Beberibe, no mês
de outubro.
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Golpe joga mais de 63 milhões de
brasileiros na inadimplência

O número de brasileiros inadimplentes subiu para
63,29 milhões em maio - 2,78% a mais do que no mesmo mês do ano passado, segundo pesquisa do Serviço
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).
A região Sudeste lidera o ranking de inadimplentes, com 26,94 milhões de pessoas (41%) da população com contas em atraso. Em seguida, aparecem as
regiões Nordeste, com 17,45 milhões de negativados
(43% da população adulta); o Sul, com 8,15 milhões
de inadimplentes (36% da população adulta); Norte,
com 5,80 milhões de pessoas (48%); e o Centro-Oeste,
com um total de 4,94 milhões de inadimplentes (42%
da população).
Os dados, diz o presidente da CUT, Vagner Freitas,
contrariam a propaganda do governo ilegítimo e
golpista Michel Temer (MDB-SP) que insiste em afirmar que o Brasil saiu da recessão, ignorando os mais
de 13 milhões de brasileiros desempregados, os juros
absusivos e a perda de renda real dos últimos anos.
Dívidas bancárias
A pesquisa do SPC Brasil e da CNDL sobre as contas
em atraso mostra um crescimento das dívidas bancárias, que incluem cartão de crédito, cheque especial,
empréstimos, financiamentos e seguros, que registrou alta foi de 6,42%., Também houve alta nas contas
atrasadas com empresas do setor de comunicação,
como telefonia, internet e TV por assinatura (5,14%).
Brasil tem quase 18 milhões de brasileiros na faixa
dos 30 anos inadimplentes
A pesquisa consultou capitais e interior das 27 unidades da federação.

Texto escrito por Marize Muniz, para Portal da
CUT, foto de Roberto Parizotti

Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos
Jornalista Responsável: Camila Garcia ( 3357 MT/CE)
Estagiária de jornalismo: Adélia Farias

