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Clique e saiba mais
•	 Grande	ato	na	abertura	da	olimpíada	escancara	o	Golpe	ao	mundo

•	 sabe	qual	direito	você	perdeu	hoje?	site	te	mostra

•	 trabalhadores	arGentinos	marcham	contra	os	tarifaços	de	macri

•	 crédito	r$	2,9	bi	para	as	olimpíadas	está	a	um	passo	de	ser	aprovado

PLP 257/16 mantém ameaça a serviço público impondo congelar 
investimentos no setor

A pressão dos servidores 
públicos surtiu efeito. Foi adiada 
a votação do PLP 257/16 
que prevê a renegociação da 
dívida pública dos estados com 
condicionantes que retiram 
direitos e ameaçam os serviços 
públicos. Após muito debate com 
parlamentares alguns avanços 
foram alcançados com o objetivo 
de manter o PLP concentrado 
no que se propõe: alongar a 
dívida dos estados com a União. 
Mas, é preciso que servidores e 
sociedade continuem em estado 

de alerta. O PLP 257/16 prevê o 
mesmo mecanismo de propostas 
anteriores que querem impor o 
congelamento de investimentos 
no setor público por pelo menos 
uma década. [...] 

Para impedir as ameaças 
que rodam o setor público, 
a mobilização e pressão 
dos servidores junto aos 
parlamentares tem que 
continuar. A pressão da categoria 
conseguiu adiar, mais uma vez, 
a votação do projeto. Mas a 
intenção continua sendo a de 

incluir a matéria na pauta de 
votação novamente a partir 
de segunda, 8. A construção 
de uma greve geral em torno 
dessa resistência, contra ataques 
a direitos, inclusive, não está 
descartada. Além do PLP 257/16 
há ainda outras ameaças como 
é o caso da PEC 241/16 que 
quer impor um teto de despesas 
para a União e mesmo antes de 
votado consta do relatório final 
da proposta de Lei Orçamentária 
Anual (LDO) para 2017. Leia mais

Ameaças da reforma previdenciária de Michel Temer
“em reLação ao servidor púbLico, entretanto, há dois testes antes 

da reforma da previdência   – caso do pLp 257, que trata da dívida 
dos estados e da modificação da Lei de responsabiLidade fiscaL para 

retirar direito do servidor, e o caso da pec 241, que congeLa o 
gasto púbLico em termos reais, incLusive a despesa com pessoaL – que 

se o governo sair vitorioso será fortaLecido na tentativa de aprovar a 
reforma da previdência com supressão de direitos.

a Luta, portanto, deve se iniciar imediatamente, com grandes 
mobiLizações para rejeitar ou retirar do pLp e da pec os aspectos 

que prejudicam os servidores, sob pena de se abrir uma avenida para a 
aprovação da reforma da previdência.”
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http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2aQ3vGS
http://bit.ly/2b53vAz
http://bit.ly/2aA7cQc
http://bit.ly/2aSkgBt
http://bit.ly/2aA4B9g
http://bit.ly/2akxRlb

