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Clique e saiba mais
•	 Primeiras	reações	com	novas	penalizações	impostas	pelo	governo	a	servidores	

são	de	frustração	e	revolta
•	 Brasil,	um	país	sequestrado
•	 MTST	vai	às	ruas	contra	cortes	no	orçamento	do	governo	federal
•	 A	crise	e	as	ruas
•	 Líderes	da	base	aliada	na	Câmara	entregam	manifesto	contra	o	golpismo
•	 Inserção	de	negros	aumenta	no	ensino	superior,	racismo	também

Enquanto a espera era pela 
minuta	de	um	acordo	já	firmado	
com servidores federais na semana 
passada,		o	que	veio,	ao	invés	
disso,	foi	mais	uma	enxurrada	de	
cortes. A Secretaria de Relações 
do Trabalho informou à Condsef 
ontem (14) que a previsão inicial 
de	reajuste	a	partir	de	1º	de	
janeiro de 2016 foi desautorizada 
pelo Palácio do Planalto. De acordo 
com	o	Planejamento,	um	acordo	
só será possível 
se os servidores 
aceitarem 
reajuste	a	partir	
de agosto de 
2016.	Além	
disso,	o	governo	
anunciou ainda 
a suspensão 
de concursos 
públicos	e	o	fim	
do abono de 
permanência. 

O	sentimento	
de frustração e revolta perpassa 
todos	os	servidores,	que,	já	
desgastados do longo processo de 
negociações,	haviam	autorizado	

a	Condsef	a	firmar		acordo	para	
um	reajuste	de	10,8%	em	dois	
anos considerando a previsão 
de implantação dos valores a 
partir	de	1º	de	janeiro	de	2016.	
A	hora	agora	é	de	avaliação	e	
reorganização da luta. Em breve 
traremos novas informações 
diante do quadro que se 
apresenta. 

Na	foto,	paralisação	hoje	(15)	
no	núcleo	do	Ministério	da	Saúde,	

com os servidores já cientes da 
péssima	novidade	que	pegou	a	
todos de surpresa na noite de 
ontem.

Escolheram o serviço público e 
o servidor como alvos do ajuste

Artigo	de	Antônio	Augusto	de	
Queiroz	no	site	do	DIAP	

 No cardápio de soluções para 
a	crise,	encontrei	três	fontes	
coincidentes	no	sentido	de	eleger	
o serviço público e o servidor como 
alvos	do	ajuste:	a	Agenda	Brasil,	
um	artigo	de	Armínio	Fraga	com	
proposta para superar a crise e as 
medidas anunciadas pelos ministros 
Nelson Barbosa e Joaquim Levy.  (...)

(...)	os	servidores	e	suas	entidades	
devem combinar a pressão de 
rua,	como	greves	e	manifestações,	
com	o	trabalho	institucional,	de	
pressão	sobre	os	poderes,	para	
evitar retrocesso em suas conquistas 
sociais. A luta pela regulamentação 
da	Convenção	151	da	OIT,	por	
exemplo,	assim	como	a	liberação	
com	ônus	de	dirigentes	sindicais,	
ganham importância neste cenário. 
No primeiro caso porque obriga 
o governo a sentar e negociar. No 
segundo,	porque	as	entidades	
poderiam contar com líderes 
sindicais imunes às pressões das 
chefias	com	dedicação	exclusiva	à	
defesa de sua base. Clique	e	leia	
completo

Mais	um	ataque:	Planalto	desautoriza	reajuste	em	1º	de	janeiro,	veta	abono	de	
permanência e suspende concursos públicos
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