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Clique e saiba mais
•	 Programa	nacional	de	rádio	democrático	e	PoPular	vem	aí
•	 o	golPe	ruralista	e	o	Preço	do	feijão
•	 defender	a	eBc	é	amPliar	a	liBerdade	de	exPressão
•	 servidores	do	executivo	querem	urgência	na	aProvação	de	Projetos	que	atendem	mais	de	90%	da	categoria

RefoRma da pRevidênCia TemeR - 14
APOSENTADORIA POR INTEGRALIDADE, 
PARIDADE OU PROGRESSÃO
Servidor que tem direito à integralidade e à 
paridade terá que contribuir com alíquota de 
11,5% por 35 anos para o Regime Próprio de 
Previdência, mesmo que já esteja aposentado. 
Quem for se aposentar com progressão 
terá alíquota de 14,5%. Alega que inúmeros 
aposentados desses regimes “pouco ou nada” 
contribuíram para a estabilidade financeira e 
atuarial do sistema. Mudança via Proposta de 
Ementa à Constituição.

Na última sexta, 1º de julho, os coordenadores 
de Comunicação e Saúde do Trabalhador 
respectivamente, Flávia Sabóia e José de Assis, 
representando a direção colegiada do SINTSEF/
CE reuniram-se com os trabalhadores do 
Ministério da Saúde da 3° CRES em Maracanaú. 
Com a presença da advogada Raquel Amaral 
o encontro teve Informes jurídicos e discussão 
sobre insalubridade.

Trabalhadores da EBSERH 
rejeitam proposta do ACT

No Ceará, 215 trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 
foram as urnas para votar a proposta do 
Acordo Coletivo da categoria apresentada 
recentemente pela Empresa. Com 203 votos 
os trabalhadores do Ceará rejeitaram o 
ACT. Votações semelhantes ocorrem em 
todo o país. 

SINTSEF/CE visita sua base

CooRdenação de saúde do TRabalhadoR iniCia CalendáRio de 
Reuniões no CenTRo de Zoonose de foRTaleZa. a pRoposTa 

é que os enConTRos sejam mensais e disCuTam diveRsos 
pRoblemas de saúde exisTenTes naquele loCal. o enConTRo 

oCoRReu na quinTa, 30/6 e ConTou Com a pResença do 
diReToR flávio ináCio e da advogada Raquel amaRal.
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