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Clique e saiba mais
•	 600	mil	vidas	aguardam	decisão	sobre	reajuste	na	geap	que	está	em	disputa	judicial
•	 Hipóteses	sobre	a	etapa	atual	do	impeacHment	e	um	caminHo	para	a	saída	da	crise
•	 “desmoralizar	a	política	para	acabar	com	a	democracia”
•	 a	luta	política	de	cara	nova

RefoRma da pRevidênCia 
pRoposta poR temeR - 9
APOSENTADORIA RURAL
Determina o aumento da idade para 
aposentadoria da trabalhadora rural 
de imediato para 56 anos e a do 
trabalhador para 61 anos. A partir de 
então serão três meses acrescido por 
ano até chegar a 65 anos para ambos os 
sexos. O projeto alega que a maior parte 
do déficit da Previdência está na clientela 
rural. Alteração deve ser feita por 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC).

Reunião de aposentados e pensionistas oRienta 
sobRe saúde e nutRição

Na última sexta-
feira, 24, a reunião 
de aposentados e 
pensionistas contou 
com a participação 
de um grupo de 
profissionais do 

plano de saúde Geap para tratar do tema Nutrição e 
Maturidade. As palestras foram bastante esclarecedoras 
e os presentes fizeram muitas intervenções. A Geap 
sorteou brindes com o público. Confira as fotos.

Arraiá do SINTSEF/CE anima noite de São João

Na noite da última sexta-
feira (24), filiados, membros 
da direção colegiada, 
coordenadores de delegacias 
sindicais e demais familiares 
participaram do Arraiá do 
SINTSEF/CE, que aconteceu 
na sede da entidade.

A festa foi regada a muito 
forró pé de serra, comidas 
típicas e animação. Com 
todas as mesas ocupadas e 
trajes e decorações juninas 
por todo o local, não teve 
um momento em que o 
salão estivesse vazio: sempre 
havia um ou outro casal 
querendo dançar.

Quem veio, não se 
arrependeu. A noite foi de 
comemoração, reencontros 
e muito calor junino! Confira 
mais fotos CliCando aqui.
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