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Clique e saiba mais
•	 Cunha	Consegue	atrasar	ainda	mais	sua	Cassação	e	proCesso	volta	ao	Conselho	de	ÉtiCa
•	 medidas	de	temer	aprofundam	golpe	Contra	Constituição,	diz	lavenère
•	 Centrais	sindiCais,	empresários	e	representantes	do	JudiCiário	debatem	propostas	de	mudança	da	Clt
•	 pl´s	que	trazem	reaJuste	para	servidores	seguem	para	Comissão	de	assuntos	eConômiCos	no	senado

DesDe o Dia 14 De junho publicamos em 
nosso boletim uma série sobre a reforma 
Da previDência proposta pelo presiDente 
interino michel temer. a reforma tem 

como um Dos objetivos principais aumentar 
o tempo De contribuição mínima De caDa 

trabalhaDor. no Dia 28 De junho, o 
envio Da proposta ao congresso foi 

aDiaDo, senDo mais um fracasso Da pauta 
socioeconômica regressiva Do governo 

ilegítimo. para conferir mais Detalhes Da 
proposta, clique aqui e para ler sobre o 
aDiamento Do envio ao congresso aqui.

Debate na UFC protesta contra o PLP 257/16 (PEC 241) e analisa 
conjuntura

O Coordenador Geral do SINTSEF/CE, 
Roberto Luque participou, na tarde de ontem, 
representando a CUT/CE, de um debate 
promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores 
das Universidades Federais no Estado do Ceará 
(SINTUFCE) na reitoria da UFC, em Fortaleza. 
A discussão foi sobre a conjuntura nacional e 
perspectivas para o Brasil pós-impeachment e 
o polêmico pacote de medidas do Projeto de Lei 
PLP 257/16 (PEC 241), que representa um ataque 
frontal a uma série de direitos conquistados 
pelos servidores. O encontro fez parte de uma 
programação de paralisação dos trabalhadores da 
UFC e Unilab, ocorrida durante todo o dia de ontem 
(6/7) em protesto contra o referido Projeto de Lei.

no último Dia 28 De junho, o sintsef esteve na Delegacia sinDical 
Dos inhamúns (Dsi)  para conversar com os filiaDos Daquela base. 
o encontro contou com a presença Dos Diretores roberto luque 
e hélio alves, que fizeram uma análise De conjuntura Do momento 

político econômico brasileiro atualmente. a aDvogaDa joyce rangel 
também participou levanDo os informes e esclarecimentos juríDicos. a 

coorDenação Da Dsi apoiou e viabilizou a realização Da reunião.
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