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Intensificando a luta em 2018!

Após fracasso em 2017, governo insistirá em
programa de demissão voluntária para servidores

NA PRESSÃO é uma ferramenta que permite

enviar e-mails ou contatar, pelas redes sociais e

por telefone, parlamentares e/ou qualquer outra

Depois
fraca

autoridade contra a reforma da previdência.
Acesse e contribua com a nossa mobilização!
www.napressao.org

de uma

adesão

Programa

ao

DesVolun(PDV) em
de

ligamento
tário

2017,

o governo

insiste na aposta e

se prepara para ree-

ditar uma nova MeProvisória (MP) em janeiro de 2018, após a anterior
caducar no Congresso.
Na primeira rodada do PDV, concluída em novembro,
240 pessoas aderiram ao programa - 76 ao chamado PDV
stricto sensu, a demissão voluntária, e 164 a outras modalidades, como redução de jornada e licença incentivada.
Sérgio Ronaldo, secretário-geral da Confederação dos
Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef), comemora a baixa adesão ao PDV. “Orientamos nossos filiados
a não aderirem a este barco furado. A experiência com o
governo FHC deve servir de lição. Muitos continuam desempregados e esperam na Justiça para receber seus direitos”,
diz.
Quando lançou a iniciativa, o governo apresentou como
parâmetro a adesão ao PDV lançado no governo de Fernando Henrique Cardoso em 1999, que foi de 5 mil servidores.
Para Sérgio Ronaldo, além da experiência traumática
do passado, a adesão “pífia” ao PDV atual - que classifica de
uma “cópia piorada” do programa de FHC - pode ser explicada também pelo contexto econômico desfavorável. “Qual
é a vantagem de se juntar a 13 milhões de brasileiros desempregados? Estamos em plena recessão, com um campo de
trabalho limitado e pais de famílias sem perspectivas”, aponta
o representante da Condsef.
dida

Matéria editada a partir do texto de Mariana Alvim
da BBC Brasil de São Paulo

A CONDSEF também possui uma ferramenta para
contactar e monitorar quem são os parlamentares que

Povo Brasileiro e a favor da
Reforma da Previdência. Acesse:
www.condsef.org.br/naopec287

pretendem votar contra o

Acesse:
www.fup.org.br

Em nota intitulada “Ao Deus Mercado, tudo”, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) critica duramente o
acordo com investidores americanos, acionistas e detentores de títulos da estatal e afirma que a iniciativa objetiva satisfazer unicamente os interesses do capital privado
e da especulação financeira. “Por que a Petrobras está
pagando um valor maior do que aquele que ela mesma
reconheceu como desviado pela corrupção?”, questiona
a FUP. “O mercado está aproveitando o momento e usa a
Lava Jato, que, disfarçada com o combate à corrupção, dá
oportunidade a esse tipo de extorsão.
Afinal a quem a atual gestão atende?”
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