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Hoje (8) tem assembleia geral, às 17h, na sede do SINTSEF/CE. Na pauta a 
discussão da contraproposta do governo apresentada à Condsef. Compareça

A Direção Colegiada do 
SINTSEF/CE convoca para hoje, 
8 de setembro de 2015 (terça-
feira), às 17h, em nossa sede, 
uma assembleia geral.

A pauta irá debater a 
contraproposta do governo, feita 
na semana passada, de  reajuste 
de 10,8% em dois anos, sendo 
5,5% em 2016 e 5,0% em 2017.

A proposta do governo 
manteve o reajuste do auxílio-

alimentação de R$ 373 para R$ 
458. Na assistência à saúde, 
segundo o Ministério da 
Planejamento, o valor per capita 
médio passará de R$ 117,78 
para R$ 145 e, no auxílio-creche, 
de R$ 73 para R$ 321. Segundo 
o Planejamento, as altas 
acompanham a inflação durante 
o período em que os benefícios 
ficaram congelados.

Também foi mantida a ideia 
de alteração da contagem de 
pontos das gratificações para fins 
de aposentadoria que tiveram 
prazo para incorporação da nova 
realidade melhorado em relação 
à proposta anterior.

Segundo Sérgio Ronaldo 
da Silva, secretário-geral 
da Condsef, (entidade que 
representa 70% dos servidores), 
a redução do prazo do acordo 
para dois anos foi um avanço na 
negociação.

“A quebra dos quatro anos foi 
fundamental, mas ainda temos 
outros temas [a discutir com 
o governo]”, destacou Sérgio 
Ronaldo.

A assembleia de hoje também 
elegerá delegados à plenária da 
Condsef, que acontece no dia 
10 de setembro, em Brasília, 
quando a maioria do Executivo 
deve definir sobre a aceitação ou 
não da proposta. Participe! Essa 
luta é de todos.

Veja a matéria da Condsef 
sobre o tema.

• Comissão aprova prazo maior para requerer pensão por morte ao INSS
• Reuniões essa semana avaliam contraproposta do governo
• A crise das fronteiras em um capitalismo em crise
• “Da senzala contra os senhores”, Grito dos Excluídos acontece em todo o Brasil
• Migração de refugiados da guerra da Síria chega a mais de 5 mil em um único dia
• Cuidar dos espaços públicos torna a cidade mais segura
• Movimento mundial Setembro Amarelo estimula valorização da vida
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