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Clique e saiba mais
•	 Paulada	nos	aPosentados	vai	esPerar	não	ter	mais	“volta,	dilma”
•	 GolPe	contra	liberdade	de	imPrensa

•	 “uma	imaGem	vale	mais…”:	o	imPeachment	nas	caPas	do	“estadão”
•	 limite	de	investimento	no	setor	Público	Por	20	anos	já	é	considerado	maior	retrocesso	dos	últimos	temPos

RefoRma da pRevidênCia pRoposta 
poR temeR - 4
APOSENTADORIA ESPECIAL

Regulamentar as aposentadorias 
especiais de servidores públicos que 
tiveram exposição a agentes nocivos, risco 
e com deficiência. Está prevista redução 
de dez anos de tempo de contribuição 
e cinco de idade, na modalidade de 
aposentadoria com exigência de tempo 
mínimo para os dois casos e de dez pontos 
na fórmula combinada. Alteração por lei 
complementar.

Novos membros do Conselho de Delegados de Base tomam 
posse e participam de primeiro encontro

Seminário de Formação Política na eBSerH diScute oS 
PrimórdioS do movimento Sindical no BraSil, a luta PeloS 
direitoS traBalHiStaS, entre outroS temaS. ParticiPação do 

ProFeSSor e HiStoriador Helder molina (uerJ).

No último sábado (18), foi realizada a cerimônia de 
posse dos novos delegados de base do SINTSEF/CE e o 
primeiro encontro do Conselho de Delegados Sindicais de 
Base, na sede do Sindicato dos Bancários. 

Com aproximadamente 290 presentes, o encontro 
contou com a participação do professor Helder Molina 
(UERJ) e do presidente estadual da CUT Wil Pereira. A 

mesa coordenadora do evento contou com a participação de João Batista 
de Oliveira (coordenação), Arlete Pereira (relatoria) e Josimar Martins 
(secretaria).

O debate pautou a situação da luta dos trabalhadores no Ceará, 
o cenário político atual e a necessidade de unificação da classe 

trabalhadora para barrar os retrocessos do governo interino de Michel Temer. Representantes 
da Condsef, da direção colegiada, do setor jurídico do SINTSEF/CE e das delegacias sindicais 
deram informes específicos. Como encaminhamento, uma assembleia estatutária acontecerá dia 
20/08 com pauta única de alteração do estatuto; documento sobre adicional de insalubridade de 
servidores será encaminhado à órgãos como MS e Funasa; entre outros.
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