
Entre os dias 23 e 25 deste mês a Condsef pretende 
realizar uma força tarefa no Congresso Nacional, 
para assegurar a aprovação de projetos considerados 
importantes para servidores e derrubar outros 
extremamente prejudiciais. Dentre os projetos do 
esforço estão:

1) Aprovação da PEC 555/06 que propõe o fim da 
contribuição hoje imposta a servidores aposentados e 
pensionistas;

2) Anulação da PEC 139/15 que acaba com o 
abono de permanência e ameaça tirar do serviço 
público federal mais de 101 mil servidores experientes 
e qualificados; 

3) Derrubada do PL 3501/15 que institui o INSI 
(Instituto Nacional de Saúde Indígena);

4) Aprovação da PEC 17/14 que concede 

indenização e tratamento médico a servidores 
intoxicados da ex-Sucam.

Para a realização do trabalho de argumentação 
junto a deputados e senadores o secretário geral da 
Condsef, Sérgio Ronaldo da Silva, convoca servidores 
de todas as filiadas da confederação.

Clique e saiba mais

 Segundo o IBGE, a 
diferença média entre 
os salários de homens e 
mulheres no país, para 
quem trabalha 40 horas por 
semana, é de 20,32%.

Como trabalham os 
mesmos 365 dias, é como se 
esse finalzinho do ano fosse 
de graça. Elas só recebem 
pelo trabalho de 291 dias 
– completados no último dia 18. A partir daí, 
passaram a trabalhar sem receber por isso. 

Leia mais.

•	 Servidor	licenciado	poderá	ter	que	pagar	maiS	previdência
•	 greve	é	a	maior	da	hiStória	da	petrobraS,	Segundo	Fup	e	Fnp
•	 é	impoSSível	calar	diante	de	maiS	um	deSaStre	induzido	como	o	de	mariana

•	 JornaliStaS	e	radialiStaS	da	ebc	Fazem	greve	contra	reaJuSte	abaixo	da	inFlação	e	pelo	Fim	de	privilégioS
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Aprovados ou rejeitados: Força tarefa no Congresso Nacional 
para que os parlamentares façam a escolha certa

As entidades sindicais abaixo subscritas, 
também integrantes do Fórum Estadual 
Permanente em Defesa do Serviço Público, 
vêm a público promover VEEMENTE REPÚDIO 
às ações truculentas do Governador do 
Distrito Federal, Rodrigo Sobral Rollemberg, 
materializadas pela conduta de sua Polícia 
Militar, desferidas em desfavor, física e 
moralmente, de membros da categoria 
profissional dos Professores na última 
quarta-feira, dia 28 de outubro, em 
Brasília-DF, cujas lamentáveis cenas foram 
divulgadas nas redes sociais. Leia mais.

Entidades cearenses repudiam 
truculência de ação do Governador 
do Distrito Federal

Desigualdade: mulheres brasileiras 
trabalham 'de graça' desde 19 de outubro
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