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Geraldo Costa, servidor aposentado do DNOCS, 
integrante do conselho  Fiscal do Sintsef 

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

local de trabalho.

Barrar artigo que inviabilizaria 
qualquer investimento no setor público 

em 2019 é só o começo

Servidores federais reunidos em seus principais 
fóruns (Fonasefe e Fonacate) comemoraram essa 

semana uma importante conquista. O Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2019 

foi votado sem os artigos 92-A e 15 inciso III 
que inviabilizariam qualquer investimento no 
setor público, incluindo até mesmo reposição 
inflacionária a servidores, concursos, entre 

outros expedientes fundamentais para assegurar 
o direito constitucional da população de acesso 

a serviços essenciais. Mas esse é apenas o começo. 
As entidades representativas dos federais, entre 

elas da Condsef/Fenadsef, sabem que ainda há um 
longo processo que envolve unidade, mobilização 

e luta na direção de avanços que 
o setor público necessita.

Agora as organizações dos trabalhadores 
dos serviços públicos devem focar na luta 
pela revogação da Emenda Constitucional 

95, condição imprescindível para garantir o 
fortalecimento e valorização dos

serviços públicos.

Confira nota difulcada por pelas entidades sindicais no 
www.condsef.org.br

Projeto desengavetado às pressas 
pode endurecer penas para impedir 

manifestações de rua dos movimentos 
populares que lutam contra retrocessos 

e injustiças, como a lei trabalhista e a 
prisão política de Lula. No início do mês de 

junho, o deputado Fábio Ramalho (MDB-
MG) apresentou requerimento solicitando 
tramitação com urgência do Projeto de Lei 
(PL) 1572/2007, de autoria do ex-senador 
Eduardo Azeredo (PSDB-MG), que propõe 
a criminalização dos movimentos sociais 
e sindical. Se aprovado, ações como um 

simples bloqueio de via pública começa a 
ser enquadrado como ato gravíssimo.

www.humorpolitico.com.br

Mais uma vez, Câmara dos Deputados 
tenta calar manifestações 

populares de rua

SE O SEU DESEJO É QUE A 
MINHA VIDA SEJA CHEIA 
DE JÚBILO E FELICIDADE, 

TENHO A VEEMÊNCIA DE DESEJAR QUE A SUA 
VIDA DESFRUTE DA MESMA PLENITUDE.

www.humorpolitico.com.br

Leia notícia completa escrita por Luciana 
Waclawovsky, para www.cut.org.br
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