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Clique e saiba mais

•	 EntEnda	como	funciona	o	
EsquEma	fraudulEnto	da	PEc	
241	(Portal	VErmElho)

•	 VídEo	ExPlica	PEc	241	Em	três	
minutos	(rEVista	fórum)

•	 sEm	dEbatE	amPlo	com	a	

PEC 241 aprovada em 1º turno
O Plenário da Câmara aprovou na noite 

desta segunda-feira 10 a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) 241, que congela os gastos 
federais pelas próximas duas décadas. Prioridade 
da gestão de Michel Temer (PMDB), a PEC 241 é 
duramente criticada por provocar um abalo no 
financiamento da saúde e da educação públicas, 
áreas que atualmente já precisariam de investimento 
extra, enquanto mantém sem mudanças o 
pagamento bilionário de juros aos credores da dívida 
do País.
O texto foi aprovado por 366 votos a favor (eram 

necessários 308), contra 111 contrários e duas 
abstenções. Apenas seis partidos (PT, PDT, Rede, 
PSOL, PCdoB e PMB) orientaram suas bancadas a 
votar contra o texto. Todos os outros, a começar pelo 
PMDB de Temer e pelo PSDB, segundo maior partido 
no ministério, determinaram que seus integrantes 
votassem a favor do texto. Leia mais.

sociEdadE,	
câmara	corrE	
Para	dEfinir	
Votação	da	PEc	
241	(condsEf)

a CUT-Ce promoverá, no mês de novembro, o CUrso de orsb 
– organização e represenTação sindiCaL de base. o CUrso inTegra 
as ações formaTivas do pLano naCionaL de formação e às aTividades 
desenvoLvidas peLa esCoLa nordesTe de formação da CUT e dá 
ConTinUidade às ações.

 o CUrso será reaLizado em Três módULos, Com a Carga ToTaL 
de 24 horas/aULa, LisTando Como eixos CompLemenTares os 
segUinTes Temas 
para disCUssão: 
gênero, raCismo, 
jUvenTUde, TrabaLho 
deCenTe, pessoas 
Com defiCiênCia e 
orienTação sexUaL 
e sUa reLação Com 
a ação sindiCaL 
CUTisTa.

Leia mais

A proposta também inclui congelamento 
do valor do salário mínimo, que seria 
reajustado apenas segundo a inflação. 
A regra atual para o cálculo deste valor 
soma a inflação à variação (percentual 
de crescimento real) do PIB de dois 
anos antes. Em outras palavras, a 
nova regra veta a possibilidade de 
aumento real (acima da inflação), um 
fator que ajudou a reduzir o nível de 
desigualdade dos últimos anos. Além de 
ser o piso dos rendimentos de um trabalho 
formal regular no Brasil, o salário mínimo 
também está vinculado ao pagamento de 
aposentadorias e benefícios como os, por 
lei, destinados a deficientes físicos.

Mais sobre a 241: Qual o 
impacto da PEC no salário 
mínimo?
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