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Servidores debaterão veto presidencial ao 
reajuste dos agentes de saúde e endemias

A  Fetamce e a FENASCE realizarão hoje (30/08), 
às 14 horas, no auditório da Fetrace, plenária para 
discutir o veto presidencial ao reajuste salarial 
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 
de combate às endemias.

 Planalto enviará projeto ao Congresso 
com pedido de adiamento da última parcela 
do aumento de categorias do funcionalismo 
para 2020. Militares ficam de fora da medida 
e correção prevista para 2019 será mantida. 
Judiciário deve receber 16,3%. Isso porque o 
presidente Michel Temer acertou com o futuro 
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, que os ganho dos ma-
gistrados está garantido em troca do fim do 
auxílio-moradia. Os militares foram deixados 
de lado do corte. Do total, 90,5% são custos 
relacionados aos recursos humanos. 

Segundo relatório do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), divulgado ontem, as despesas to-
tais do Judiciário somaram R$ 90,8 bilhões em 
2017, registrando um crescimento de 4,4% em 
comparação com o ano anterior. 

Os analistas estão céticos de que o Congres-
so Nacional acatará o pedido do Planalto de 
adiar o reajuste do funcionalismo. Isso porque, 
de olho na reeleição, os parlamentares não de-
vem bater de frente com o corporativismo e os 
sindicatos de servidores. Além disso, a iniciati-
va de postergar a correção salarial dos servi-
dores foram frustradas neste ano. O ministro 
Ricardo Lewandowski, do STF, barrou a Medida 
Provisória (MP) no primeiro bimestre. Na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO), a equipe eco-
nômica também tentou emplacar o dispositivo, 
mas foi retirado pelos congressistas.

Para a economista-chefe da XP Investimento, 
Zeina Latif, “o governo errou em 2016 ao dar 
os reajustes. Mostrou dificuldade em desafiar 
as corporações”. Agora, segundo ela, terá que 
negociar para não conceder os aumentos, por-
que não dá para mudar as regras fiscais. “É pre-
ciso ter compromisso com o lado fiscal para 
não ameaçar a estabilidade econômica do país”, 
alegou.

Editado a partir de matéria de Hamilton 
Ferrari para o Blog do Servidor no Correio 

Brasiliense.

Orçamento vai sem reajuste dos 
servidores

A direção colegiada do Sinsef/CE esteve presen-
te hoje (30/08) na abertura do seminário “O Ser-
viço Público que Queremos”. O seminário segue 
acontecendo até o dia 1ª de setembro, no hotel 
San marco, em Brasilia. A palestra de abertura tem 
como tema “Os impactos das mudanças no Estado 
Brasileiro e suas consequências para a sociedade”.

Seminário: o serviço público que queremos
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