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Clique e saiba mais

Prazo de envio do orçamento termina hoje, mas governo pode encaminhar 
propostas posteriores

Hoje é o prazo final para que o Executivo encaminhe 
o Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) ao Congresso. 
Isso não significa porém que seja a última data para que o 
governo encaminhe propostas envolvendo as demandas 
dos servidores.  Assim, a categoria deve continuar na defesa 
de nossos pontos da Campanha Salarial 2015, dentre 
eles um reajuste que garanta que perdas inflacionárias 
passadas sejam consideradas. A proposta mantida pelo 
governo sequer contempla a inflação 2015, que já chega a 
9%. Em reunião na última quarta-feira, o governo manteve 
a proposta dos 21,3% em quatro anos e em plenária da 
Condsef a categoria segue dizendo NÃO a esta oferta.

Greve e calendário  - Atualmente 21 estados e o Distrito 
Federal tem servidores em greve ou participando de 
paralisações pontuais. No Ceará, os trabalhadores da Sesai, do servidores de Campo do Ministério da Saúde 
(foto), do Incra, UFC, IFCE e INSS estão em greve. Servidores de outros órgãos, como o Ministério da Fazenda, 
estão realizando paralisações programadas, mas não descartam a possibilidade de entrar em greve.

Na programação de mobilização a Condsef agendou, em Brasília, marcha no próximo dia 9 de setembro e 
plenária no dia 10.

A Frente Brasil Popular realizará uma conferência 
de lançamento desta articulação que contará com 
a participação de movimentos populares, sindicais, 
pastorais, LGBT, de juventude, negros e negras, 
mulheres, além de partidos, veículos da mídia 
alternativa, intelectuais e religiosos, que debaterão a 
organização e o programa da Frente.

O ato denominado Conferência Nacional Popular: 
em defesa da democracia e por uma nova política 
econômica, acontecerá no dia 5 de setembro, na 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte. Na ocasião, a posição da Frente em 
relação aos seis pontos programáticos do grupo será 
apresentada e debatida.

Movimentos e organizações sociais promovem Conferência Nacional Popular

• Servidores federais apostam na continuidade da pressão contra o governo
• Trabalho isenta do IR adicional de férias, 13º e abono pecuniário
• Agenda Brasil é prioridade das próximas sessões do Plenário
• Aécio e Cunha rompem e a democracia agradece
• Movimentos e organizações sociais promovem Conferência Nacional Popular
• No Uruguai, debate sobre adolescentes infratores indica: ‘encarceramento é caro, 

não recupera e não educa’
• Mujica: Temos que lutar por mais democracia, não sepultá-la
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