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Clique e saiba mais
•	 Temer	Tira	disTribuição	de	renda	das	meTas	do	governo
•	 sus	pode	perder	meTade	do	orçamenTo	e	deixar	de	ser	universal,	diz	médico

•	 agressão	a	leTícia	sabaTella	aponTa	caráTer	anTidemocráTico	de	aTo	da	direiTa
•	 um	livro	para	Traçar	um	paralelo	enTre	64	e	16:	“depois	da	rua	TuToia”

Reajustes sancionados: Condsef avalia PLs transformados em lei
Foi publicado no Diário oficial 

Da União, com data de 29 de julho 
de 2016, a sanção aos projetos 
de lei que trazem reajuste para 
cerca de 90% das categorias 
do Executivo Federal. A Condsef 
realiza análise técnica dos 
projetos pra identificar se há 
alguma questão a ser resolvida. 
Já se sabe de alguns equívocos e 
o governo está sendo acionado. 
Após a leitura técnica dos PLs, 
agora transformados em lei, 
serão feitos esclarecimentos 
que se julguem necesssários em 
questões que possam causar 
dúvidas aos servidores.

Os projetos são fruto de um 
processo de negociação firmado 
com o governo Dilma, em 2015 
e estão previstos em orçamento. 
Temos destacado que a maioria 
desses projetos não traz impactos 
negativos para economia 
brasileira. É preciso que a 
sociedade compreenda que os 
servidores e os serviços públicos 
não são o grande problema do 
desequilíbrio das contas públicas. 
Há 20 anos temos o mesmo 
número de seridores públicos 
em uma população que cresce 
cada vez mais e necessita de 
serviços públicos de qualidade, 

como destaca a Condsef: “ É 
preciso cobrar dos governos 
investimentos adequados e que 
priorizem políticas públicas. A 
política que propõe o Estado 
Mínimo, e parece ser uma 
prioridade deste governo interino, 
mostrou em poucas semanas 
que não se compromete com 
avanços em direitos para a 
população. Ao contrário, impõe a 
retirada de direitos para garantir 
mais e mais recursos para uma 
minoria privilegiada que só tem 
aumentado seus lucros enquanto 
a crise achata a maioria da 
população”. leia matéria na conDsef

Todos juntos contra o PL 257. Essa luta é urgente.
O Projeto de Lei Complementar 257/16 foi 

apresentado ontem (1) no Plenário da Câmara dos 
Deputados pelo relator, de deputado Esperidião 
Amin (PP-SC). O PL propõe o alongamento das 
dívidas de estados e do Distrito Federal com a 
União por 20 anos, no entanto, condiciona isso 
ao cumprimento de  medidas de restrição fiscal 
vinculadas, principalmente, a despesas com 
pessoal. Em outras palavras, o PL joga nas costas 
dos servidores públicos a conta da crise. 

Alguns pontos da proposta dão a dimensão 
das ameaças do projeto: congelar aumentos ou 

ajustes de remuneração; suspender admissão ou 
contratação de pessoal inclusive nas empresas 
estatais; reduzir em 10% as despesas com cargos 
de livre provimento; contabilizar as despesas com 
terceirização de mão de obra e outras formas de 
contratação nas despesas de pessoal; transferir 
bens e participações acionárias dos estados para 
a União, que fará a alienação ou privatização. 
Ao lado da PEC 241, este PL é uma ameaça sem 
tamanho aos trabalhadores brasileiros.

cliqUe aqUi e envie Um email aos DepUtaDos pra pressionar 
contra o pl 527/16
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