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Clique e saiba mais
•	 Castanhão	e	orós	têm	bom	aporte,	mas	situação	é	CrítiCa
•	 anistia	para	servidores	demitidos	por	Collor	não	ConCede	benefíCios	retroativos
•	 show	benefiCente	arreCada	reCursos	para	aquisição	de	uma	sede	para	o	Gapo

•	 arGentina:	professores	fazem	paralisação	naCional	por	aumento	de	salários	e	Contra	Cortes	de	maCri

Servidores mantém força tarefa permanente contra pacote 
anti-serviço público que já tem mais de 200 emendas

De acordo com a Condsef, ontem foi um dia 
intenso de trabalho no Congresso Nacional 
contra o PLP 257/2016 (acompanhe aqui), que ficou 
conhecido como pacote anti-serviço público.

O PLP já acumula mais de 200 emendas e 
lideranças do próprio governo na Câmara dos 
Deputados admitem a possibilidade de discutir 
o desmembramento do projeto, discutindo a 
repactuação da dívida dos estados com a União 
retirando condicionantes que atacam direitos de 
trabalhadores dos setores público e privado. 

O PLP, que segue com tramitação em regime de 
urgência constitucional, conseguiu ter a votação 
adiada mais uma vez.

Além da ação permanente de força tarefa contra 
o PLP, os servidores definiram mais ações com o 

objetivo de pressionar e derrotar esse projeto.
O senador Paulo Paim apresentou uma 

proposta de audiência pública para debater o 
projeto na próxima segunda, dia 11. Nos dias 
13 e 14 atividades em Brasília com foco no 
Congresso vão acontecer também com objetivo 
de derrubar o PLP.

No dia 14 está mantida uma grande atividade 
do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores 
Públicos Federais (Fonasef), em Brasília, que 
será um ato concentrado em defesa dos serviços 
públicos. Esse dia nacional de lutas também 
deve acontecer com atividades em todas as 
capitais brasileiras e deve cobrar do governo o 
atendimento de propostas já firmadas com a 
categoria em 2015. Leia mais.

Neste especial, o Brasil de Fato traz uma 
série de entrevistas, matérias, vídeos, notas 
e abaixo-assinados de organizações que se 

posicionam contra o golpe. Confira!

	Parlamentar lança campanha “Chega de 
Pagar Mico” em ironia ao pato da Fiesp
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