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Geraldo Costa, servidor aposentado do DNOCS, 
integrante do conselho fiscal do Sintsef (geraldopcosta@yahoo.com.br)

Mande também a sua frase para imprensasintsef@gmail.com, não esqueça de escrever na mensagem seu nome completo 
e orgão e local de trabalho.

Entidades Sindicais denunciam que 
a aprovação do PLDO 2019 
será desastrosa para o País

Servidores públicos reunidos no Fórum das 
Entidades Nacionais dos Servidores Federais 
(Fonasefe) promovem, durante toda a semana, 
uma força tarefa no Congresso Nacional com 
objetivo de alertar parlamentares para os riscos 
da aprovação, sem alterações, do Projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2019. 

O projeto de relatoria do senador Dalirio 
Beber (PSDB-SC) já passou pelo rito de leitura 
na Comissão Mista de Orçamento sem um debate 
amplo com a sociedade que deveria participar 
da construção da peça orçamentária sendo 
interessada direta. O projeto está previsto 
para entrar na pauta do plenário amanhã, 
11/07. Até lá, atos em aeroportos para abordar 
parlamentares em seus estados e na chegada a 
Brasília devem acontecer. 

Escrito com informações da Condsef

Sem serviços públicos e  
depender de plano de saúde...

www.humorpolitico.com.br

Condsef na mobilização contra 
PLDO 2019

AO INVÉS DE CONTINUARMOS A LUTAR POR AQUILO QUE NÃO TEM JEITO, 
PROCUREMOS ATUAR COM O QUE É POSSÍVEL, E AÍ TEREMOS COMO 

DESENVOLVER AS TAREFAS QUE NOS ENGRANDEÇA.

FIQUE POR DENTRO
Alguns dos prejuízos do PLDO 2019:
1 - Investimento zero para tocar políticas 
públicas. 
2- Proíbe reajustes para servidores.
3 - Inviabiliza a possibilidade de concursos 
públicos, pois impede criação de novos cargos 
(a contratação de servidores será limitada a 
situações específicas, como concursos com 
prazo de nomeação vencendo em 2019. Nos 
próximos anos é grande o número de servidores 
em condições de se aposentar que somado a 
outros fatores, poderá gerar um colapso no 
setor público).

hoje (10/07), dando continuidade às 
articulações políticas contra o PLDO, 
representantes da Condsef, em conjunto 
com a Fasubra e a Fenajufe se reuniram 
com Senador Dalírio Beber (PSDB-SC) para 
debater o impacto do projeto na vida dos 
servidores públicos e nos serviços públicos.
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