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Clique e saiba mais
•	 Salário	mínimo	Seria	de	r$	400	

caSo	Pec	241	valeSSe	deSde	
1998,	aPonta	eStudo	(BraSil	de	
Fato)

•	 GolPe	quer	imPor	arrocho	Social	
Por	20	anoS,	temPo	que	durou	a	
ditadura	(carta	maior)

PEC 241 viola princípios, mas STF 
não deve se posicionar contra 
emenda
“Se tivesse uma corte constitucional no Brasil, 

essa proposta nem entraria em vigor. Mas não 
temos mais tribunal constitucional aqui. Aliás, 
acho que nunca tivemos”, diz Wadih Damous, 
ex-presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil do Rio de Janeiro, sobre Supremo.
Ao negar pedido de liminar em mandado de 

segurança feito pelo PCdoB para suspender a 
tramitação da PEC na Câmara, o ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, já sinalizou que a 
Corte vai “lavar as mãos” no caso, como fez no 
impeachment, embora o ministro não tenha 
analisado o mérito. (Rede Brasil de Atual).

Leia Mais

•	 ServidoreS	orGanizam	
reSiStência	contra	
Pec	241.	votação	
em	2º	turno	eStá	
PreviSta	Para	o	dia	24	
(condSeF)

Qualidade de vida, segurança 
e saúde no trabalho

III Seminário de Saúde do 
Trabalhador

Delegacia da 
Região dos 
Inhamuns

20 de outubro de 2016
Em Crateús
Informações: (88)  3691-4908

No dia 20 de outubro (quiNta-feira), a CoordeNação de saúde 
do trabaLhador do siNtsef/Ce estará eM Crateús CoNversaNdo 

CoM a base da deLegaCia siNdiCaL dos iNhaMuNs sobre quaLidade de 
vida, seguraNça e saúde No trabaLho. No dia 21 (sexta-feira) será a 

vez dos fiLiados do CeNtro suL, o eNCoNtro oCorre eM iguatu.
Mais iNforMações Nas respeCtivas deLegaCias siNdiCais.

Hoje, 13, no sinTseF/Ce, direção disCuTe 
adiCional de insalubridade e Temas CorrelaTos 

Com grupo de servidores que aTuam em 
Funções que Fazem jus ao reCebimenTo da 

gaCen. o mesmo Tema esTá sendo disCuTido em 
reuniões diversas nos loCais de TrabalHo.
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