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Clique e saiba mais
•	 “Qual	vai	ser	o	próximo	passo?”,	Questiona	torcedora	impedida	de	se	manifestar

•	 o	“fora	temer”	e	a	censura	nas	olimpíadas

•	 auditoria	da	dívida	pública	ganha	frente	parlamentar	mista	com	participação	popular
•	 pagamentos	da	odebrecht	a	temer,	serra	e	padilha	desmoralizam	impeachment

•	 sanders	denuncia	golpe	no	brasil	e	pede	Que	estados	unidos	se	posicionem

Projeto que congela salário de servidores por dois 
anos entra na pauta da Câmara nesta terça

•	 13/08	-	I	ENCONTRO	DOS	SERVIDORES	
DOS	ÓRGÃOS	MILITARES	-	8H	-	AUDITÓRIO	
DO	SINTSEF

•	 20/08	-	ASSEMBLEIA	ESTATUTÁRIA	-	8H	-	
ROMANOS	HOTÉIS	(PE	PEDRO	ALENCAR,	
MESSEJANA)

•	 DURANTE	ESTA	SEMANA	OCORREM	VÁRIAS	
ASSEMBLEIAS	PARA	ELEGER	DELEGADOS	
AO	XII	CONCONDSEF	-	CONFIRA	AQUI	O	
CALENDÁRIO	COMPLETO

entre os dias 25 e 27 de agosto 
oCorrerá, em brasília, o enContro 

do Coletivo jurídiCo da Condsef. os 
advogados joyCe rangel e marCelo 
guerra partiCiparão representando 

o sintsef/Ce. a inCorporação 
da gratifiCação na aposentadoria, a 
partir dos aCordos reCém publiCados 

Como leis é uma das várias pautas 
do enContro.

Com a 
apresentação de 

nova versão do projeto 
sobre a renegociação da dívida 
dos estados (PLP 257/2016), 
a Câmara dos Deputados 
poderá votar o texto que prevê 
o congelamento dos salários 

dos servidores públicos por um 
prazo de até dois anos nesta 
terça-feira (9/8). A proposta 
de autoria do Executivo foi 
alterada, o que viabilizou um 
acordo para que o texto entre 
na pauta do dia.

O relator do Projeto de 
Lei Complementar 257/16, 
deputado Esperidião Amin (PP-
SC), retirou do texto mudanças 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar 
101/00), regras de transição 
para estados se enquadrarem 
em gastos menores com 

pessoal, normas mais rígidas 
para concessão de aumentos 
em anos eleitorais e a inclusão 
de despesas com terceirizados 
nas despesas totais com 
pessoal.

Nos termos do acordo 
com a União, assinado por 
vários estados em junho 
deste ano, os governos 
estaduais, por meio das 
assembleias, terão também 
de congelar remunerações de 
servidores nos dois exercícios 
subsequentes à assinatura da 
renegociação. (...)	LEIA	MAIS
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