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Clique e saiba mais
•	 Regulamentação	da	gReve	do	seRvidoR	ganha	pRioRidade	no	senado
•	 goveRno	temeR	é	denunciado	na	onu	poR	iniciativas	que	ameaçam	diReitos	humanos

•	 Reino	unido	decide	saiR	da	ue	e	pRimeiRo-ministRo	anuncia	Renúncia
•	 colômbia	inauguRa	uma	nova	eRa	com	assinatuRa	do	cessaR-fogo	bilateRal	com	as	faRc

RefoRma da pRevidênCia pRoposta 
poR temeR - 8
PERÍCIA MÉDICA DO INSS
A concessão de aposentadorias por 
invalidez fica condicionada à gratificação de 
peritos do INSS. Se o total de benefícios for 
superior a 10% de aposentadorias no ano a 
gratificação não pode ser maior que 90% da 
gratificação. Determina que pelo menos 50% 
da gratificação fiquem vinculados a metas 
de aumento da reabilitação profissional 
e a redução de auxílios-doença de longa 
duração. Mudança por lei específica.

em enContRo naCional, anistiados falam em 
negoCiaR poR aCt e manteR Comissão paRa 
debate peRmanente sobRe situação da CategoRia

Além de determinar atenção total aos 
projetos de lei (PL´s) que estão no Senado e 
trazem acordos firmados com o governo no ano 
passado, os anistiados debateram a conjuntura e 
estabeleceram prioridades para compor seu plano 
de reivindicações. Confira a íntegra do relatório do 
encontro clicando aqui. Uma das avaliações girou 
em torno da necessidade de retomada de trabalhos 
constantes da comissão de anistiados da Condsef. 

Leia mais

Delegacias da região Norte e dos Três Climas recebem Seminário de 
Saúde do Trabalhador

O III Seminário Regional de 
Saúde do Trabalhador chegou 
até as delegacias da região 
Norte e dos Três Climas. 

Na manhã de ontem (23), 
os filiados da DESNORT 
reuniram-se em Sobral 

para debater sobre 
qualidade de vida, 
segurança e saúde no 
trabalho (foto abaixo). 
O encontro contou 
com a participação dos 
membros do Conselho 

de Saúde do 
Trabalhador 
Francisco Bonavides 
de Souza e Daniel da 
Cruz Oliveira como 
palestrantes.

Hoje (24), os filiados 
da DESTREC estão 

reunidos em Itapipoca para 
o encontro com a mesma 
temática (foto acima). 

O Seminário já passou 
pelas delegacias do Vale do 
Jaguaribe, Sertão Central, 
Maciço de Baturité e Cariri.
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