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Clique e saiba mais
•	 Com	o	Congelamento	dos	

gastos	públiCos	por	20	anos,	
o	brasil	retornará	ao	modelo	
ConCentrador	de	renda	e	de	
exClusão	soCial	(Carta	Capital)

•	 7	de	outubro,	dia	mundial	do	
trabalho	deCente	(Cut)

•	 “petrobrás	
deixa	de	ser	
o	Centro	do	
desenvolvimento	
industrial	(brasil	
de	Fato)

Foi aprovado ontem em 
Comissão Especial da Câmara 
Federal o parecer favorável 
ao texto-base da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
241, que institui o Novo Regime 
Fiscal, com teto de gastos para 
o governo federal.

Apesar de intensos protestos 
de parlamentares da oposição 
e segmentos populares, a 
votação resultou num placar 
de 23 votos favoráveis e 
sete contrários. A matéria 
segue agora para consulta 
em plenário, com previsão 

de votação para a próxima 
segunda-feira (10). A PEC 
tem potencial para travar 
o Brasil por pelo menos 20 
anos. Investimentos no setor 
público devem ser congelados 
e especialistas apontam que 
sequer o crescimento vegetativo 
da folha de pagamentos da 
União será possível, o que pode 
significar na prática arrocho 
salarial de servidores por duas 
décadas. A reação da categoria 
já acontece e a orientação das 
entidades representativas do 
setor, entre elas a Condsef, é de 

que deve aumentar.
A Condsef organiza para 

a próxima semana trabalho 
intenso de força tarefa no 
Congresso Nacional e também 
em aeroportos em Brasília 
e nos estados. O objetivo é 
abordar parlamentares e 
buscar convencê-los com 
dados e argumentos fortes 
da importância de derrubar 
essa proposta de emenda à 
Constituição que simplesmente 
pode anular uma série de 
direitos previstos na própria 
Constituição. Leia Mais

PEC 241 é aprovada em Comissão Especial na Câmara e vai ao 
plenário na segunda dia 10

O siNTseF/Ce reuNiu-se ONTeM COM O seCreTáriO de 
saúde dO Ceará, HeNrique JOrge Javi de sOusa e assessOrias, 
para TraTar de quesTões reFereNTes a váriOs assuNTOs dOs 
servidOres desCeNTraLizadOs para esTadO e MuNiCípiOs, COMO 
1) iNsaLubridade/gaCeN, 2) desviO de FuNçãO, 3) pOLíTiCas 
de FOrMaçãO prOFissiONaL, 4) exaMes periódiCOs, 5) diárias, 
deNTre OuTrOs. esTiveraM preseNTes Os direTOres adriaNO 
duarTe, HéLiO aLves, JOsé de assis, aLexaNdre sOusa, MuriLO 
MaCiaNO e O COOrdeNadOr da deLegaCia dOs iNHaMuNs 
aNTôNiO dOs saNTOs ruFiNO.
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