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Clique e saiba mais
•	 	AposentAdoriA	só	Aos	70	Anos,	defende	Michel	teMer

•	 ‘o	golpe	é	toMAr	A	árvore	dA	deMocrAciA	e	infestá-lA	de	pArAsitAs’,	AfirMA	dilMA

•	 estrAngeirizAção:	pl	rurAlistA	é	rebAtido	por	MoviMentos	e	econoMistAs

•	 o	que	A	períciA	do	senAdo	revelA	sobre	o	iMpeAchMent

RefoRma da pRevidênCia TemeR - 13
PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES
As regras da pensão por morte para servidores 
passa a ser as mesmas do regime privado. O 
texto considera que as regras atuais no país 
são frágeis para a concessão e manutenção 
das pensões, em comparação à legislação 
previdenciária da maioria de países do mundo. 
Considera rediscutir as regras levando em 
conta as transformações que a sociedade 
sofreu ao longo dos anos. Depende de 
mudança na Constituição, por meio de PEC. 
Redução de despesas em 2016: R$ 600 milhões.

Associados e entidades representativas da 
maioria atendida pelo plano se movimentam em 
defesa da assistência de mais de 600 mil vidas. 
Ontem (30), um grupo de servidores foi até a 
porta do Ministério do Planejamento cobrar uma 
audiência para discutir a atitude do governo 
interino que reivindica na Justiça a imposição de um 
aumento de 37,5%, considerado abusivo. O grupo 
não foi recebido e vai encaminhar ofício ainda hoje 
cobrando agenda para tratar esse tema. Leia mais

Diretor da Condsef fala de reajustes, previdência e outros temas 
com a base do SINTSEF/CE

O secretário de administração da Condsef, Josemilton Costa, esteve ontem em Fortaleza 
para esclarecer à base do SINTSEF/CE temas diversos, dentre eles a luta que antecedeu 
os acordos que geraram 
os reajustes que estão em 
tramitação no Senado. 
Pela manhã o dirigente da 
Confederação conversou com 
os filiados do Ministério da 
Fazenda. A tarde participou de 
dois debates, com os filiados 
do Ministério da Saúde/
Funasa e com os PDVistas. 

Confira mais imagens em 
nosso site.

Servidores fazem manifesto em 
frente ao Planejamento contra 
aumento abusivo na Geap
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