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Falta trabalho para 27,6 milhões de 
brasileiros e desalento bate recorde

Saiba como estão as ações de 
enquadramento dos servidores da 

Funasa

O SINTSEF/CE  possui 2 processos relativoS 
ao reposicionamento  de servidores públicos 

decorrente da Lei nº 8627/93. 

Processo 0005942-89.1997.4.05.8100 que 
tramita na 4ª vara federal:

Já foram expedidas as RPV para a grande 
maioria dos substituídos, as quais já foram 

numeradas pelo TRF da 5ª Região que, 
atualmente, está fazendo as atualizações dos 

valores devidos, para posterior depósito e 
liberação dos requisitórios. 

Processo 0053247-06.1996.4.05.8100 em 
tramitação na 2ª vara federal:

O juiz determinou o desmembramento da 
execução e os valores devidos aos 1758 

servidores serão executados em grupos de 5 
pessoas, no PJE (processo judicial eletrônico). 
O SINTSEF/CE está finalizando a organização 

das planilhas nos respectivos subgrupos, 
para ajuizar as execuções nas subseções da 
justiça federal em todo o Estado do Ceará, 

nos termos definidos pelo juízo.

Para mais informações ligue para nosso 
telefone e peça para falar com o jurídico, 

ou compareça a sede para atendimento com 
nossos advogados. www.humorpolitico.com.br

INFORME!

Em parelha!

A Pesquisa 
Nacional por 
Amostra de 
Domicílios 

Contínua (PNAD) 
trimestral 

divulgada, nesta quinta-feira (16), pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostra que, atualmente, no Brasil, 
falta trabalho para 27,6 milhões de pessoas.
Outros 4,8 milhões de brasileiros desistiram 

de procurar emprego. Eles formam o 
exército que o IBGE chama de desalentados, 

pessoas que não têm mais esperança de 
conseguir uma recolocação. Esse é maior 

número de desalentados da série histórica da 
pesquisa, iniciada em 2012, e representa um 
aumento de 800 mil pessoas se comparado 

com o 2º trimestre de 2017.
Leia matéria completa escrita por Tatiana Melin em 

www.cut.org.br
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