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Clique e saiba mais

•	 O	mitO	dO	déficit	da	Previdência
•	 GOvernO	federal	recua	aO	reneGOciar	dívidas	dOs	estadOs	e	libera	reajustes	e	cOncursOs
•	 aPOsentadOria	ficará	mais	lOnGe
•	 dePutadOs	vãO	decidir	sObre	cassaçãO	de	cunha	em	12	de	setembrO

Na terça-feira (9), a 
Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (CCJ) 
da Câmara dos Deputados 
aprovou a admissibilidade 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 241/16 
que limita investimentos 
no setor público por 20 
anos e acaba com a atual 
vinculação de receitas para 
gastos com saúde pública 
e educação, previstas na 
Constituição. Foram 33 votos 
a favor e 18 contra.

A PEC 241 prevê que os 
gastos públicos não podem 

crescer acima da inflação 
acumulada no ano anterior. 
Válida por duas décadas, 
a regra não poderia ser 
alterada antes de seu décimo 
ano de vigência. A medida é 
defendida pelo ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, 
e foi anunciada logo após 
o afastamento de Dilma 
Rousseff. 

Será criada uma comissão 
especial para analisar o 
mérito da proposta. Depois, 
ela precisa ser aprovada em 
dois turnos pelo Plenário.

Leia aqui e aqui.

Outro projeto que traz 
ameaças graves em seu 
conteúdo teve, mas uma vez, 
sua votação adiada, mas 
deve voltar para a pauta já 
na próxima semana. O PLP 
257/16 que prevê alongar a 
dívida pública dos estados 
impondo condicionantes que 
apontam para uma política 
de Estado Mínimo é outro 
que precisa ser fortemente 
combatido. Leia mais.

Com informações da Condsef, 
Carta Capital e Agência Câmara 

de Notícias

Compareça a assembleia para disCutirmos a pauta:
1.	infOrmes;
2.	avaliaçãO	da	PrOPOsta	aPresentada	à	cOndsef	e	à	ebserh,	em	

audiência	cOm	O	vice-Presidente	dO	tst;
3.	eleiçãO	de	deleGadOs	aO	Xii	cOnGressO	da	cOndsef;
4.	encaminhamentOs.

assembleia dos 
empregados da ebserH
Data:	12	de	aGOstO	de	2016	(6ª	feira)
Horário:	12	h
LocaL:	bibliOteca	dO	hOsPital	universitáriO	Walter	
cantídiO	-	sala	c

partiCipe! lute! CoNQuiste!

PLP 257/16  e PEC 241/16 tramitam em velocidade galopante

SINTSEF/CE
convoca 
filiados para 
assembleia 
estatutária que 

acontecerá no dia 20 de 
agosto, às 8h, no Romanos 
Hotéis, em Messejana, 
Fortaleza (CE).

aperta aqui o pLay e escuta!

http://www.sintsefceara.org.br
http://bit.ly/2aZ3BZC
http://glo.bo/2aV9k5w
http://bit.ly/2aNTega
http://bit.ly/2aOwFE4
http://bit.ly/2aJkmHC
http://bit.ly/2aNZEMj
http://bit.ly/2aNT6O2
https://soundcloud.com/sintsefceara/s-1
https://soundcloud.com/sintsefceara/s-1

