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Clique e saiba mais
•	 Semana	Será	de	eSforço	concentrado	no	congreSSo	nacional	por	pauta	doS	ServidoreS
•	 a	criSe	e	o	projeto	da	direita	-	roberto	amaral

•	 o	conServadoriSmo	de	cada	caSa	do	congreSSo
•	 manifeSto	de	miniStroS	do	tSt	defende	direitoS	trabalhiStaS	

Preparado para passar mais anos trabalhando? Conheça as 
mudanças que Temer quer na Previdência

A proposta de reforma da 
Previdência do governo interino 
de Michel Temer (PMDB) fará 
a pensão por morte do INSS 
perder o vínculo com o salário 
mínimo, elevará o tempo 
mínimo de contribuição de 
15 anos para 20 anos na 
concessão de aposentadorias 
por idade, obrigará homens 
e mulheres a completar 105 
pontos (soma de idade e tempo 
de recolhimento para o INSS) 
para ter o benefício por tempo 
de serviço e reduzirá de um 
salário mínimo para a metade o 

valor do benefício pago a idosos 
e pessoas com deficiência grave 
que nunca trabalharam e 
contribuíram, conforme prevê 
a Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas). 

Essas e outras propostas 
fazem parte de um documento 
elaborado pela Consultoria 
de Orçamentos e Fiscalização 
Financeira da Câmara dos 
Deputados (Conof/CD) e pela 
Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle do 
Senado (Conorf/SF). Traça 
as diretrizes da reforma da 

Previdência que o presidente 
interino vai apresentar para o 
Congresso Nacional. A intenção 
do peemedebista é mexer em 
vários pontos que vão afetar 
trabalhadores da iniciativa 
privada, servidores públicos 
e até militares das Forças 
Armadas. Há ainda intenção de 
mudar as regras de concessão 
de aposentadorias para 
trabalhadores rurais, benefícios 
assistenciais e previdenciários e 
auxílio doença do INSS. Fonte: o 
Dia. ConFira os Detalhes.

Conselho de Delegados de 
Base toma posse próximo 
sábado (18)

O primeiro encontro do 
Conselho de Delegados de 
Base de 2016 e a cerimônia 
de posse dos novos 
delegados eleitos acontecerá 
neste sábado (18), às 8h, 
na sede do SINTSEF/CE (Rua 
24 de maio, 1201 - Centro - Fortaleza/CE). Os 
delegados eleitos representarão todo o estado 
na ocasião. Acompanhe!

arraiá do 
Cumpade 

siNTseF/Ce 

dia 24/06, às 
19h, Na sede 
da eNTidade.
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