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Clique e saiba mais
•	 Comissão	aprova	projeto	que	autoriza	trabalho	a	distânCia	no	serviço	públiCo	federal
•	 períCia	nega	partiCipação	de	dilma	em	pedaladas	fisCais
•	 sindiCalistas	denunCiam	golpe	Contra	os	direitos	dos	trabalhadores
•	 quem	não	Cabe	no	orçamento	de	um	governo	que	não	foi	eleito	nas	urnas?

RefoRma da pRevidênCia pRoposta poR 
temeR - 10
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (LOAS)
O benefício para idosos e pessoas com 
deficiência grave que nunca trabalharam será 
reduzido de um salário para meio salário 
mínimo. Para quem contribuiu em algum 
momento será acrescido 5% por cada ano 
até chegar a um mínimo. Os benefícios já 
concedidos seriam diminuídos para meio piso, 
acrescido de 5% para cada ano de contribuição. 
Mudança por PEC. Redução de despesa este 
ano: R$ 2 bilhões.

Civis de Órgãos Militares discutem 
reforço em mobilização e cobram 
inclusão em demandas

No debate, destaque para questionamentos 
sobre a inclusão dos servidores do PGPE lotados 
nas Organizações de Tecnologia na Carreira 
de Tecnologia Militar (PCCTM). A Condsef deve 
encaminhar ofício ao ministro interino da Defesa 
para cobrar a conclusão de negociações que 
incluam esses servidores na carreira, além de 
buscar a extensão da Lei 12.277/10 na estrutura 
remuneratória para os demais servidores do 
Ministério da Defesa. Leia na íntegra

Após apuração, Direção da Condsef constata 
erros administrativos em sua gestão anterior

Em reunião da Direção 
Nacional da Condsef ocorrida 
no último dia 11 de junho, a 
Comissão instaurada no dia 
18 de fevereiro deste ano para 
apurar fatos imputados aos 
diretores Josemilton Maurício 
da Costa e Pedro Armengol de 
Souza, apresentou relatório 
conclusivo de seus trabalhos.

Após esclarecimentos e 
debates, a Direção Nacional 
avaliou que os fatos apurados 
pela Comissão configuram 
erros administrativos e de 
procedimentos cometidos, 

em graus variados, por  
Josemilton Maurício da Costa 
e Pedro Armengol de Souza 
no exercício de suas funções, 
respectivamente, de Secretário 
Geral e Tesoureiro da Condsef.

Assim, fica esclarecido 
que não houve nenhuma 
acusação, nem constatação 
de desonestidade ou de 
apropriação indébita de 
valores ou patrimônio da 
Condsef e suas filiadas.

A resolução completa pode 
ser acessada cLicando aqui. 

fomos infoRmados hoje 
que oCoRReu um pRoblema 
no ReCebimento poR email 

deste boletim diáRio. algumas 
pessoas não ConseguiRam 

aCessá-lo diRetamente do email. 
paRa veRifiCaR qualqueR voz 

do sintsef que voCê peRdeu 
CLIqUE AqUI e Chegue à 

galeRia Completa em nosso site. 
ou digite: http://sintsefCeaRa.

oRg.bR/ComuniCaCao/
publiCaCoes/a-voz-do-sintsef/
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