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25 de julho é dia da Mulher negra

Segundo dados do Ministério do Planejamento, até 
o dia 20 menos de 5.000 servidores do Executivo 
optaram pela mudança - cerca de 2%. do efetivo 

total projetado. O prazo para que servidores façam 
a adesão teve dois anos e expira domingo (29/07).
O Sintsef/CE e a Condsef sempre manifestaram um 
posicionamento contrário a Funpresp, devido aos 

inúmeros prejuízos que ela traz para os servidores:
Primeiro porque o servidor abre mão do direito à 
aposentadoria integral para uma média que traz 
uma redução enorme nos  seus proventos. Pelo 
Funpresp o servidor se aposenta Até o teto do 

INSS que hoje é de R$ 5.645,80 e não com o valor 
da última remuneração como acontece hoje pelo 

Regime Próprio.
Segundo pela instabilidade dos fundos de pensão 

que podem vir a falência e deixar seus contribuintes 
na mão na hora que mais precisarem. 

Por último, porque abre espaço para privatização 
da Previdência, um direito dos trabalhadores 
e dever do Estado garantido pela Constituição 

Federal. 
É importante lembrar: os servidores que 

ingressaram no serviço público após o dia 4 
de fevereiro de 2013 foram automaticamente 

migrados do Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) para o Regime de Previdência Complementar (RPC).

Agende-se para a luta!

Hoje é considerado o dia internacional da 
mulher negra latina-americana-afro-caribenha 

e desde 2014 com a Lei nº 12.987 sancionada 
pela então presidenta Dilma Rousseff, também 

é comemorado o Dia Nacional de Tereza de 
Benguela e da Mulher Negra. 

Tereza de Benguela foi uma líder quilombola que 
viveu durante o século XVIII, no estado do mato 

grosso. Com a morte do companheiro, Tereza 
se tornou a rainha do quilombo, e, sob sua 

liderança, a comunidade negra e indígena resistiu 
à escravidão por duas décadas, até tombar 

com os ataques do general Luiz Pinto de Souza 
Coutinho.

Adesão à previdência complementar não é 
vantajosa e naufraga sem 

apoio de servidor

Você sabia que 70% dos alimentos que
consumimos vem da 

agricultura familiar?

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br

