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É hora de pressionarmos senadores e 
senadoras para que não entreguem nossa 

energia e o nosso petróleo!

Temer veta trechos da LDO que 
possibilitariam investimentos no 

setor público em 2019

Entre os vetos está trecho que permitia 
concursos públicos fora de um limite 

específico do teto de gastos. Em depoimento 
o deputado Eni Verri afirmou que a EC 
95/16 terá que ser revista. Para ele não 
há como sobreviver até 2019 com o que 
chamou de vetos injustos e desonestos. 
Verri acrescentou que será impossível 

montar o orçamento de 2020 com a Emenda 
Constitucional 95.

O relator da LDO também criticou os vetos 
do governo em áreas sociais. Saúde, educação 

e outros setores essenciais serão afetados. 
Os vetos ainda terão que passar por análise 
do Congresso. A Condsef/Fenadsef seguirá 
trabalhando para que sejam derrubados 

garantido recursos para que o setor 
público cumpra seu papel de atendimento à 

população.

#RevogaEC95 #ServiçosPúblicosDeQualidade 
#EuPagoEuTenhoDireito #BrasilForte 

#SoberaniaNacional

www.humorpolitico.com.br

DIFÍCIL SABER QUEM É MAIS MALUCO

Temer quer vender 
seis distribuidoras 
da Eletrobras no 

Norte e no Nordeste e 
aprovar o projeto que 

permite à Petrobras 
transferir, para outras 
empresas, até 70% dos direitos de exploração 

de 5 bilhões de barris de petróleo, ou seja, 
entregar o nosso Pré-Sal.

Os projetos de lei já passaram pela Câmara dos 
Deputados e agora estão no Senado com os 

números 77/2018 e 78/2018, respectivamente. 
Não podemos deixar que sejam aprovados sem 
uma ampla discussão com os setores afetados 

e com toda a sociedade brasileira, que mais 
uma vez será a mais atingida.

É hora de pressionarmos senadores e 
senadoras para que não aprovem a tramitação 

dos projetos em caráter de urgência.
Acesse www.napressao.org.br 

e envie sua opinão aos senadores!
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