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Clique e saiba mais
•	 O	que	pensa	a	esquerda	sObre	um	plebiscitO	para	nOvas	eleições?
•	 planO	temer	sOfrerá	resistência	sOcial	e	parlamentar

•	 quandO	tOmar	as	ruas	é	caminhO	para	a	cOnsciência	pOlítica	e	defesa	de	direitOs
•	 O	desmOnte	das	pOlíticas	sOciais,	emancipatórias	e	culturais

RefoRma da pRevidênCia pRoposta 
poR temeR - 6
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
O cálculo será o mesmo usado para a 
aposentadoria por idade: 65% mais 1% 
por cada ano de contribuição. Segundo 
dados do documento, cerca de 17,5% dos 
trabalhadores no país se aposentam por 
invalidez. Na União Europeia, são 10% 
que têm esse tipo de benefício, mesmo 
em países que a média de idade para 
aposentar é de 10 anos maior que a 
brasileira. Mudança por lei específica. 

Governo interino consegue 
mandado de segurança que volta 
a impor reajuste de 37,5% aos 
beneficiários da Geap

O governo interino conseguiu mandado de segurança 
que derrubou decisão da Justiça que garantia aos servidores 
públicos um reajuste de 20% nas mensalidades da Geap. 
Com a decisão, o plano que atende a maioria dos servidores 
federais e seus dependentes volta a ter mensalidade reajuste 
em 37,5%, percentual considerado abusivo e muito acima 
do praticado. Para discutir a situação e buscar uma solução 
jurídica definitiva que garanta justiça aos servidores, 
assessorias das entidades que representam servidores 
assistidos pela Geap se reúnem hoje, 22, em Brasília. Há em 
favor dos servidores o fato de que em diversos estados a 
Justiça já havia se posicionado de forma favorável ao pedido 
de anulação de reajuste com percentual muito acima do 
praticado pelo mercado. (Leia mais)

• Quinta (23): Região Norte - Centro de Convenções de 
Sobral - Salão Saturno, das 08:30 às 13h30

• Sexta (24): Região dos Três Climas - Auditório do 
Sindicato Rural de Itapipoca, das 08:30 às 13h30
Os membros do Conselho de Saúde do Trabalhador, 

Bonavides Souza e Daniel da Cruz ministrarão as 
palestras do encontro.

http://www.sintsefceara.org.br
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http://bit.ly/28KCVuA
http://bit.ly/28MPLId

