
Clique e saiba mais
•	 Unificação	das	carreiras	da	aGU	é	apoiada	por	72%	dos	membros	da	institUição
•	 Governo	cobrará	bancos	por	folha	de	paGamento	dos	servidores	federais
•	 repressão	não	intimida	estUdantes,	qUe	fazem	bloqUeios	simUltâneos	em	vias	de	são	paUlo
•	 movimentos	e	parlamentares	afirmam	qUe	aceitação	de	impeachment	por	cUnha	é	“chantaGem”
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O pior delito de Eduardo 
Cunha

A PEC da Bengala, que permitiu a aposentadoria dos 
ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da 
União (TCU) aos 75 anos, agora vale para todos os servidores 
públicos. O Congresso derrubou o veto da presidente Dilma 
Rousseff ao Projeto de Lei Complementar n º 274/15, do 
senador José Serra (PSDB-SP), aprovado em setembro, 
que estendia a todas as esferas do funcionalismo do país, 
o acréscimo de cinco anos na idade de aposentadoria 
compulsória.

A derrubada do veto à extensão da aposentadoria 
compulsória a todos os funcionários públicos desagrada 
categoria. Sindicatos focam luta na manutenção do pagamento 

de 11% aos trabalhadores que, mesmo podendo parar, permanecem em atividade. A hora é de 
pressionar contra o projeto do Executivo que extingue o abono de permanência aos servidores, a 
PEC nº 139/2015. O projeto faz parte do projeto de ajuste fiscal e a intenção do governo é extinguir o 
abono, não só para o futuro servidor, mas para os que já recebem o benefício. Saiba maiS

“Desde o início do caso Cunha, uma coisa 
me intrigou particularmente: como ele, ferido 
de morte por evidências acachapantes de 
corrupção, poderia ter o poder de decidir 
sobre algo de tamanho impacto para o país 
como um processo de impeachment? Somos 
uma sociedade tão vulnerável assim? Não 
temos defesas, não temos freios que nos 
protejam em situações de flagrante perigo? 
O fato é que desde o primeiro momento 
Eduardo Cunha usou a presidência da Câmara 
como se fosse uma propriedade sua pessoal 
e intransferível. É mais um delito de Cunha. 
Talvez o maior deles.” Leia na íntegra aqui

Com “PEC da Bengala”, servidor quer abono

Administrativos da AGU 
organizam nova mobilização 
nacional para o dia 9/12

Servidores administrativos da AGU seguem 
mobilizados em busca de informações concretas a 
respeito de proposta de um plano de carreira que 
envolve o setor. A categoria decidiu promover mais 
um dia de atividades na próxima quarta-feira, 9, 
com vigília nacional dos servidores. 

O Planejamento estaria apresentando resistência 
a pontos que são considerados importantes 
para a AGU. Condsef e Asagu voltaram a cobrar 
informações sobre o andamento das negociações 
do plano de carreira dos servidores. Leia maiS
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