
Clique e saiba mais
•	 Benefício	do	inSS	acima	do	mínimo	SoBe	11,28%
•	 mST	conSidera	que	2015	foi	“ano	perdido”	para	a	reforma	agrária
•	 cunha	inicia	2016	com	manoBra	que	anula	deciSão	do	conSelho	de	ÉTica
•	 projeTo	primeiro	paSSo	aBre	11.400	vagaS	para	jovenS	no	ceará
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Em retomada dos trabalhos no Congresso, Condsef busca reunião 
com relator de PEC que propõe fim do abono de permanência

Com a retomada dos trabalhos no Congresso 
Nacional, a Condsef já deu continuidade ao 
trabalho para  que os projetos em tramitação na 
Casa sejam avaliados sem que nenhum direito dos 
trabalhadores seja atingido. O primeiro contato 
da entidade foi com o gabinete do deputado 
federal André Fufuca (PEN-MA), que será relator 
da PEC 139/2015, que propõe o fim do abono 
permanência. A reunião terá como objetivo debater 
os impactos negativos da aprovação da proposta. 

“Caso o Congresso aprove o fim do abono de 
permanência mais de 101 mil servidores qualificados podem deixar de atender a população brasileira, 
isso só na esfera federal. Por se tratar de uma emenda constitucional, a PEC também pode impactar 
negativamente o atendimento nos Estados e Municípios. Para que o atendimento já precário à 
população não se torne ainda pior, a derrubada dessa PEC é considerada tão importante.” Saiba maiS

espeCial eleições 

Na tarde de ontem (2), mais uma inscrição de 
chapa foi feita pela Comissão Eleitoral. Foi a vez 
da chapa “Unidade e Luta”, da Delegacia Sindical 
do Centro Sul, em Iguatu. Ao todo, 6 chapas já 
foram inscritas, sendo uma para Direção Colegiada 
e Conselho Fiscal e cinco para as delegacias da 
região Norte, Vale do Jaguaribe, Maciço de Baturité, 
Cariri e, agora, Centro Sul.

TodoS oS diaS publicamoS noTíciaS 
Sobre aS eleiçõeS ou um Trecho do 
regimenTo eleiToral.
confira aqui o regimenTo na ínTegra.
leia maiS Sobre o proceSSo eleiToral 
clicando aqui.

Mais de 15 milhões de trabalhadores 
não sabem que têm créditos a receber do 
Programa de Integração Social e do Programa 
de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público (PIS/Pasep). Quem contribuiu com os 
programas até o ano de 1988 tem direito ao 
recebimento anual do rendimento de suas 
cotas, além de poder sacar todo o crédito em 
caso de aposentadoria, doença ou se tiver 
mais de 70 anos. No caso de o trabalhador 
já ter falecido, seus herdeiros diretos podem 
requerer o benefício. leia maiS

Mais de 15 milhões não 
sabem que têm abonos do 
PIS/Pasep a receber
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http://bit.ly/20aYxZd
http://bit.ly/1R1FwTo
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