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Clique e saiba mais
•	 AgendA	BrAsil	–	que	AmeAçA	trABAlhAdores	–	será	retomAdA	no	senAdo
•	 governAdores	AceitAm	Acordo	e	estAdos	terão	cArênciA	de	seis	meses

•	 ministro-chefe	dA	cAsA	civil	terá	que	devolver	r$	300	mil	Aos	cofres	púBlicos
•	 o	enfrentAmento	do	medo	dA	licençA	pAternidAde	pelos	homens

RefoRma da pRevidênCia pRoposta 
poR temeR - 5
PENSÃO POR MORTE

A pensão por morte não vai ser mais 
vinculada ao salário mínimo. Seguirá a 
mesma regra do auxílio-acidente, que leva em 
conta o percentual do salário de benefício. 
Passará a ser fixada em 60% do salário de 
benefício quando o segurado deixar apenas 
um dependente. A pensão aumentará em 
10% para cada dependente adicional. No 
caso de cada segurado perder essa condição, 
o benefício cairá 10%. Mudança por PEC. 
Redução de despesas: R$ 2,4 bilhões.

Em Brasília, setores discutem pautas 
específicas e dizem não a Temer

Nesta quinta-feira, 23 de junho 
haverá debate de Saúde do Trabalhador 
em Sobral. O encontro ocorrerá das 
8h30 às 13h30 e terá como palestrantes 
os membros do Conselho de Saúde 
do Trabalhador: Francisco Bonavides 
de Souza e Daniel da Cruz Oliveira. 
Participe! Na sexta, 24 de junho, é a 
vez dos filiados da Delegacia dos Três 
Climas. Lá o seminário ocorre em 
Itapipoca, com a mesma programação.

O SINTSEF/CE enviou a Brasília no último sábado 
os diretores Lucy Mary, José Amorim e Eliseu Lima, 
representantes dos servidores civis de Órgãos Militares, 
anistiados e empregados da Conab, respectivamente, para 
debate sobre conjuntura e pautas específicas. Em breve 
a Condsef divulgará os relatórios dos encontros. Outras 
reuniões temáticas estão ocorrendo, hoje com os servidores 
da Cultura e no início de julho é a vez dos trabalhadores do 
Incra e do MDA que terão encontro nacional no dia 1º.

Aconteceu ontem, na sede do SINTSEF/CE, o 
lançamento de A Verdade, Revista Teórica da IV 
Internacional, n° 89, dedicada  ao 9° Congresso 
da IV Internacional. O evento contou com a 

presença de Julio 
Turra, dirigente da 
CUT nacional.

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/28OJmgR
http://bit.ly/28OJH2U
http://bit.ly/28JIqum
http://bit.ly/28KmjmG

