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Clique e saiba mais
•	 O	jOgO	brutO	dO	gOvernO	

para	aprOvar	a	peC	241	(rede	
brasil	atual)

•	 47	anOs	depOis,	prOCuradOria	
deCide	investigar	mOrte	de	
marighella	(revista	Fórum)

•	 eCOnOmistas	rejeitam	ultimatO	
e	prOpõem	
alternativa	à	
peC	241	(Carta	
maiOr)

A construção da GREVE 
GERAL está a todo vapor. Não 
podemos esperar sentados 
que os golpes de retrocesso 
nos caiam dia a dia sobre 
as cabeças. É hora de luta 
e enfrentamento. Assim, a 
deliberação do Conselho 
de Entidades da Condsef é 
que outubro seja dedicado 
a realização de assembleias, 
por local de trabalho, para 
debater sobre a adesão 
à greve geral no dia 9 de 
novembro. 

Hoje e amanhã acontecem 
em Brasília atividades 

contra a PEC 241/16, que, já 
aprovada por uma comissão 
especial da Câmara, deve ir 
a votação no plenário nesta 
semana.

A PEC congela investimentos 
no setor público por 20 anos. 
Não estamos falando apenas 
de salários de servidores, mas 
de um sucateamento ainda 
maior dos serviços e órgão 
públicos. Cada trabalhador e 
cada trabalhadora do serviço 
público, seja municipal, 
estadual ou federal, já sabe as 
condições de sucateamento 
do sistema, na saúde, na 

educação, no serviço social. 
Imagine agora, o que já está 
deficitário, como ficará sem 
novos investimentos durante 
20 anos? 

“PEC 241 é CondEnação dE 
mortE Para milharEs dE brasilEiros”, 
diz o ex-ministro da saúde 
José Gomes Temporão. Ele 
fala especificamente sobre a 
saúde e o SUS. Se o debate 
se estender para as outras 
pastas atingidas será possível 
perceber que a PEC 241 é 
a condenação de morte do 
Brasil, que a cada passo chega 
mais perto do abismo.

Greve Geral em construção: precisamos reagir ao golpe da 
PEC 241 e do desmonte do serviço público brasileiro

as altEraçõEs Por Ela [PEC 241] PrEtEndidas 
são flagrantEmEntE inConstituCionais, Por 

ofEndErEm a indEPEndênCia E a autonomia dos 
PodErEs lEgislativo E JudiCiário E Por ofEndErEm 

a autonomia do ministério PúbliCo E dEmais 
instituiçõEs ConstituCionais do sistEma dE Justiça […] E, Por 
ConsEquênCia, o PrinCíPio ConstituCional da sEParação dos 
PodErEs, o quE JustifiCa sEu arquivamEnto, diz o ParECEr da 
Pgr. (...)  a PEC 241 institui o ‘novo rEgimE fisCal’ PElos 
Próximos vintE anos, Prazo longo o sufiCiEntE Para limitar, 

PrEJudiCar E EnfraquECEr o dEsEmPEnho do PodEr JudiCiário E 
dEmais instituiçõEs do sistEma dE Justiça […] E, nEssE alCanCE, 

diminuir a atuação Estatal no CombatE às dEmandas dE quE 
nECEssita a soCiEdadE, EntrE as quais: o CombatE à CorruPção; 

o CombatE ao CrimE; a atuação na tutEla 
ColEtiva; E a dEfEsa do intErEssE PúbliCo.

PeC que limita gastos é inConstituCional, 
diz PgR - leia matéRia aqui
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