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Clique e saiba mais
•	 Governo	interino	impede	reajuste	de	percentual	da	Geap

•	 eduardo	cunha	é	afastado	do	mandato	e	da	presidência	da	câmara

•	 líder	indíGena	Guarani	Kaiowá	é	assassinado	por	fazendeiros	no	mato	Grosso	do	sul
•	 	seGundo	cut-vox	populi,	67%	avaliam	Governo	temer	como	neGativo

Filiados discutem reajustes 
aprovados na Câmara 

RefoRma da pRevidênCia pRoposta poR 
temeR - 2
APOSENTADORIA POR IDADE

A proposta aumenta o tempo mínimo de 
contribuição para ter direito à aposentadoria 
por idade dos atuais 15 anos para 20 anos. De 
imediato, o período de carência sobe para 16 
anos e a partir de então mais três meses por 
ano até atingir os 20 anos de recolhimento ao 
INSS. O valor do benefício será de 65% mais 
1% por cada ano de contribuição. Alteração 
por lei específica. Redução de despesa: R$ 400 
milhões.

•	17 de junho - semináRio de foRmação polítiCa 
e sindiCal Com os tRabalhadoRes da ebseRh - 
mediado pelo pRofessoR e filósofo heldeR molina 
(duas tuRmas, 9h e 13h, no huWC)

•	18 de junho - posse dos delegados sindiCais de 
base e pRimeiRa Reunião do Conselho (8h na sede 
do sintsef/Ce

•	23 de junho - semináRio de saúde do tRabalhadoR 
na Região noRte - sobRal

•	24 de junho - semináRio de saúde do tRabalhadoR 
na Região dos tRês Climas - itapipoCa

•	dia 24/06 - aRRaiá do Cumpade sintsef/Ce 
(19h, na sede da entidade)

agenda do sintsef/Ce - fique atento

A coordenação de saúde do trabalhador segue 
aplicando questionários com servidores de diversos 
locais de trabalho. Na última terça-feira (14), a 
coordenação esteve, juntamente com o conselho 
de saúde do trabalhador, no Centro de Controle de 
Zoonoses da Regional IV, no bairro do Dendê (foto). 
No local foi verificada a alta insalubridade a que 
estão expostos os trabalhadores. Os questionários 
gerarão um relatório a ser levado aos responsáveis 
por cada local de trabalho. Em breve serão visitados 
os Distritos Técnicos de Endemias (DTE), em Fortaleza.

Condições insalubres 
verificadas no CCZ da SER IV

Na terça-feira (14), assembleia na FUNASA/
SUEST discutiu os reajustes aprovados na Câmara 
dos Deputados através do PL 4250/15. Na ocasião 
o diretor Luís Carlos Macêdo repassou os informes 
da Plenária da CONDSEF e a advogada Raquel 
Amaral esclareceu questões jurídicas. Na quarta-
feira (15), os servidores do Ministério da Fazenda 
(foto) também discutiram o tema com a presença 
dos diretores Roberto Luque, Luis Carlos Macêdo e 
Lino Moreira.
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