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Clique e saiba mais
•	 A	novA	jogAdA	de	jAnot	pArA	o	golpe
•	 Se	não	for	golpe...
•	 onU	fAz	Apelo	pArA	qUe	democrAciA	SejA	reSpeitAdA	no	BrASil
•	 temer,	cUnhA,	geddel,	henriqUe	AlveS	e	moreirA	frAnco	São	oS	ArqUitetoS	dA	qUedA	do	governo

Debate no Senado destaca urgência na 
retirada do PLP 257/16 e frisa que dívida dos 
estados está pautada no PLS 561/15

Começou a vigorar em 1º de fevereiro 
deste ano um reajuste na ordem de 37,55% 
da Geap, a maior operadora de planos de 
saúde do funcionalismo público federal. 

Ciente da situação, prejudicial a grande 
parte de nossos filiados, o SINTSEF/CE 
entrou com ação que aguarda despacho do 
juíz designado.

Tão logo tenhamos notícias relevantes 
sobre esta questão, informaremos aos 
servidores. Por enquanto é importante que 
saibam que estamos buscando a melhor 
alternativa para barrar este reajuste 
considerado abusivo.

SINTSEF/CE busca barrar 
aumento abusivo da GEAP

Planejamento estratégico marca 
os 27 anos do SINTSEF/CE

Empossada há um mês, em solenidade simples, a nova 
Direção Colegiada do SINTSEF/CE resolveu abrir mão de 
uma festa de posse e de aniversário da entidade como 
forma de reduzir despesas.

Para comemorar os 27 anos de luta da entidade, a 
Direção, Conselho Fiscal e Delegacias sindicais terão dois 
dias de planejamento estratégico, que buscará otimizar 
as contas fazendo com que o investimento dos filiados 
seja cada vez 
melhor aproveitado. 

Contamos com 
a compreensão e o 
apoio de todos.

Saiba como 
votou cada 
deputado 
na comissão 
especial do 
impeachment

A comissão aprovou, 
na noite desta segunda-
feira (11), por 38 votos 
a favor, 27 contrários 
a abertura de processo 
de impeachment contra 
a presidenta Dilma 
Rousseff. Clique aqui.

Ocorreu ontem, 11, audiência pública no Senado, proposta pelo Senador 
Paulo Paim, sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016. Diversas 
entidades, centrais sindicais, representantes dos servidores públicos participaram 
do debate, dentre eles a Condsef. De acordo com a Confederação, foi possível 
detectar unanimidade na apresentação de fortes críticas ao PLP 257/16 e nas 
reivindicações para sua imediata retirada. Em resumo, o PLP pretende alongar 
a dívida pública dos estados, mas impõe condicionantes que retiram direitos 
da classe trabalhadora e dá força para instalar de vez uma política de Estado 
Mínimo, um dos carros-chefes do projeto político mais de uma vez derrotado 
nas urnas. Muitos lembraram que já há uma proposta no Senado, o PLS 561/15 
(veja aqui), que propõe estabelecer um novo índice de cálculo para atualização 
monetária das dívidas dos Estados e Municípios. O PLS 561 é de autoria dos 
senadores Paulo Paim, Ana Amélia e Lasier Martins. leia mais.
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