
Clique e saiba mais
•	 Governo	quer	nova	reforma	previdenciária;	oposição	considera	difícil	votá-la
•	 carreiras	de	estado	terão	reajuste	superior	ao	dos	demais	servidores
•	 união	vai	liberar	oito	mil	advoGados	para	atuar	no	setor	privado
•	 “lóGica	de	remuneração	do	transporte	é	de	que	cada	vez	que	a	catraca	roda	o	empresário	Ganha”
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CPMF não deve ser votada no 
tempo esperado pelo governo, 
dizem deputados

A presidente Dilma Rousseff afirmou, 
na última quinta-feira (7), que a volta da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação 
Financeira (CPMF) é uma das prioridades para 
este ano, mas deputados não acreditam que a 
aprovação do tributo no Congresso Nacional 
aconteça facilmente. Para a CPMF gerar o que 
se espera para 2016, a proposta (PEC 140/15) 
precisa ser aprovada até maio, uma vez que só 
pode entrar em vigor três meses depois de virar 
lei. Saiba maiS

Cunha rebate denúncias e 
volta a negar envolvimento 
em irregularidades

Fórum dos servidores federais se reúne no próximo fim de 
semana para debater campanha em defesa do futuro do 
serviço público

O Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasef) se prepara para reunir representantes do 
conjunto dos federais, em Brasília, nos próximos dias 16 e 17, 
sábado e domingo. A Condsef, que integra o fórum, já enviou 
convocatória a suas entidades filiadas em todo o Brasil para 
que participem do encontro. A prioridade dos federais este ano 
será debater e discutir estratégias para garantir mais e melhores 
serviços públicos à população brasileira e a defesa dos direitos 
dos servidores. O cumprimento dos acordos firmados com o 
governo, debate sobre direito de greve, negociação coletiva e 
data base também estão na pauta. Para o Fonasef, que tem 
papel fundamental na defesa dos serviços públicos e de seus 
trabalhadores, as lutas unificadas e as mobilizações nacionais são imprescindíveis para forçar o 
governo a se movimentar. Leia na íntegra

O presidente da 
Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, divulgou 
nota à imprensa para 
esclarecer notícias 
publicadas em 
jornais desta sexta-feira (8) sobre a 
Operação Lava-Jato. No texto, Cunha 
volta a rebater as denúncias sobre 
o seu suposto envolvimento em 
irregularidades. Leia maiS
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