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Clique e saiba mais
•	 Historiadores	Pela	democracia						•	direitos	Humanos	são	inegociáveis
•	 o	andamento	das	três	investigações	contra	eduardo	cunHa	no	stF
•	 ocuPações:	estudantes	querem	mais	esPaço	nas	decisões	da	escola	e	mais	contato	com	a	comunidade

•	 	“quanto	mais	batem	em	mim,	mais	eu	sou	candidato”:	lula	no	“Fora	temer”.	Por	Zambarda

Plenária da Condsef aprova esforço concentrado no Senado e 
nota em defesa da luta

Na última sexta-feira, 10, a 
Plenária Naciona da Condsef 
(foto), planejou, dentre outras 
questões, uma semana de 
força tarefa no Senado para 
cobrar a aprovação dos 

projetos de lei (PL´s) que 
trazem reajuste de 10,8% 
(ago/16 e jan/17) para cerca 
de 90% dos servidores públicos 
federais.

O SINTSEF/CE esteve 
presente à plenária 
representado 
pelos diretores Luis 
Carlos Macêdo, 
que também é da 
Direção da Condsef 
e da coordenadora 
administrativa 
Sandra Lúcia. 

20 estados (AP, BA, GO, MA, 
MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, 
RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO) e 
o Distrito Federal enviaram 
representantes ao encontro.

Além da força tarefa foi 
aprovada a participação 
da Condsef em ato que vai 
ocorrer no próximo dia 16 
contra o golpe e em defesa 
da democracia. Um texto 
foi elaborado reforçando 
as bandeiras da Condsef e 
aprovado na plenária. Leia a 
íntegra aqui.

Reforma da previdência 
proposta por Temer - 1
APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO

A ideia é substituir aposentadoria por regra 
que soma idade e tempo de serviço. Começaria 
com a atual Fórmula 85/95 progredindo um 
ponto a cada dois anos para mulheres e um 
ponto a cada três anos para homens até chegar 
a 105 pontos para cada um. Está previsto o fim 
do fator previdenciário. A mudança será por 
Emenda Constitucional. Redução da despesa em 
2016: R$ 1,2 bi.A violência contra os idosos é uma grave violação 

aos Direitos Humanos. Denuncie pelo Disque 100.

15 de junho
Dia Mundial de 

Conscientização da 
Violência contra a 

Pessoa Idosa
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