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Clique e saiba mais
•	 PEC	dE	tEto	dE	gasto	PúbliCo	tEm	o	sErvidor	Como	alvo
•	 PEEmEdEbistas	Confirmam	trECho	dE	dElação	dE	maChado	Contra	tEmEr

•	 Câmara	aProva	mP	quE	rEduz	ir	sobrE	rEmEssas	dE	dinhEiro	ao	ExtErior
•	 	ação	inCEntiva	lEitura	através	da	PrátiCa	dE	atitudEs	Positivas

Debate jurídico acontece com filiados 
da delegacia do Centro Sul

RefoRma da pRevidênCia pRoposta poR 
temeR - 3
APOSENTADORIA DA MULHER

As regras da aposentadoria por idade 
para trabalhadoras serão iguais às dos 
homens, com aumento imediato de 55 anos 
para 61. A partir daí, sobe três meses por ano 
até chegar aos 65 anos com possibilidade de 
antecipar a aposentadoria em até cinco anos, 
com desconto de 6% ao ano, desde que ela 
tenha comprovado 35 anos de contribuição 
para o INSS. Alteração por meio de PEC. 
Redução de despesa: R$ 1,3 bi.

Condsef convoca para 
encontros setoriais

Em Iguatu, as advogadas Joyce Rangel e Raquel 
Amaral participam de encontro jurídico promovido pela 
Delegacia do Centro Sul. Além dos coordenadores da 
Delegacia, Liduina dos Santos, membro do Conselho 
Fiscal, acompanhou o encontro. O setor jurídico do 
SINTSEF/CE visita rotineiramente as diversas regiões do 
estado para esclarecer dúvidas dos filiados e realizar 
atendimento individual.

posse do novo Conselho de delegados 
de base aConteCe amanhã, 18/06

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). 
Logo em seguida 
ocorre a primeira 
reunião do Conselho, 
com a presença do 
professor Helder Molina. 
Acompanhe!

Acontece amanhã, 18, em 
Brasília, encontros setoriais da 
base da Condsef. 

Os diretores do SINTSEF/
CE José Amorim, Lucy Mary 
Gomes de Matos e o suplente 
Elizeu Lima participarão 
respectivamente do encontro 
nacional dos servidores 
anistiados, servidores civis dos 
órgãos militares e trabalhadores 
da Conab. Na pauta de cada 
encontro:  informes; avaliação da 
conjuntura; questões específicas 
do setor e encaminhamentos.
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