
Clique e saiba mais
•	 InscrIções	para	o	FIes	começam	hoje	(26)
•	 cunha	manobra	para	escapar	da	Forca
•	 ceará	ocupa	quarto	lugar	em	resgate	de	pessoas	em	sItuação	de	trabalho	escravo
•	 analIstas	trIbutárIos	anuncIam	paralIsação	de	doIs	dIas	em	todo	o	país
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Mudança em regra na contagem de pontos para 
aposentadoria é avanço, mas luta por paridade segue entre 
bandeiras centrais de luta

O domingo, 24, marcou mais um Dia do Aposentado que faz referência à publicação da lei que 
deu origem à Previdência Social no Brasil. Assim como trabalhadores da iniciativa privada, no setor 
público servidores já tiveram alterados por reformas contestadas, muitos direitos constituídos. A 
quebra da paridade entre ativos e aposentados, com a criação de gratificações produtivistas, foi uma 
das mais emblemáticas. Desde então, esta é uma luta constante que faz parte das bandeiras centrais 
da categoria. No difícil processo de negociações travado em 2015 um avanço deve ser destacado: a 
mudança de regra na contagem de pontos da gratificação para fins de aposentadoria.

Essa mudança garante que o servidor que decida se aposentar, e aqueles que já se aposentaram 
a partir de 2004, levem para a aposentadoria a média dos pontos das gratificações recebidas nos 
últimos cinco anos em atividade. Dessa forma, um servidor, por exemplo, que recebeu 100 pontos nos 
últimos cinco anos em que trabalhou terá direito a levar o valor integral de sua gratificação para a 
aposentadoria. No acordo, essa regra será feita em três etapas a partir de 2017, sendo concluída em 
2019. Fonte: Condsef. Leia Mais.

Na 6ª feira, 29/1, teremos 
a primeira reunião de 

aposentados e pensionistas 
do SINTSEF/CE de 2016.

É às 15h 
na sede da 
entidade. 
Participe!

10 projetos no Congresso que 
atacam direitos e a democracia

Deputados federais e senadores retomam os 
trabalhos em fevereiro, logo após o Carnaval, e terão 
na agenda um pacote com ao menos 10 projetos 
muito polêmicos. A lista faz de 2016 um ano essencial 
na atuação dos movimentos sindical e sociais em 
defesa da democracia, da manutenção de direitos e 
contra o conservadorismo.

Estatuto da Família (PL 6583/2013), Maioridade 
Penal (PEC 171/1993), Criminalização da vítima de 
violência sexual (PL 5069/2013), Terceirização (PLC 
30/2015), Privatização das Estatais (PLS 555/2015), 
Flexibilização do Conceito do Trabalho Escravo (PLS 
432/13), são alguns deles. Leia Mais e entenda os 
prejuízos para a sociedade.
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