BOLETIM DO FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS SPF
Maio/2016

Semana de luta
e atividades em Brasília
10 a 13 de maio

O

Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais (Fonasefe) convida
todas as entidades dos servidores públicos para a Semana de
Lutas e atividades na Câmara
dos Deputados em Brasília, 10 a 13 de maio,
contra o Projeto de Lei Complementar (PLP)
257/2016 e pelo cumprimento dos PLs dos
acordos assinados por algumas entidades dos SPF. O PLP 257/2016, de autoria do Executivo, ataca os direitos dos
trabalhadores dos setores público e
privado, tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados e deve
ser votado ainda no início de maio. Alguns
riscos que o PLP 257/16 prevê:
1) Reforma do regime jurídico de todos servidores
públicos; ativos e inativos;
2) Suspensão dos concursos públicos;
3) Congelamento de salários dos servidores públicos;
4) Risco de não cumprimento da aplicação do
reajuste percentual de 5% em 2016 e 2017;
5) Congelamento do salário-mínimo;
6) Suspensão do pagamento de progressões e
gratiﬁcações;
7) Vedação da criação de cargos, empregos e funções ou alteração da estrutura de carreiras;
8) Destruição da previdência social;
9) Aumento da contribuição previdenciária social
para 14%;
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10) Fim das licenças prêmio, sabática e os
quinquênios;
11) Cortes no orçamento social;
12) Suspensão de aumento real para as despesas
de custeio e redução, em pelo menos 10% das despesas com cargos de livre provimento;
13) Implementação de programas de desligamento voluntário de servidores públicos;
Por essas razões, conclamamos todas as entidades
e pessoas a se somarem aos setores organizados da
sociedade civil que se dispõem a lutar para que esses
direitos não sejam usurpados. É possível barrar mais
esse ataque absurdo aos trabalhadores e trabalhadoras, que garantem arduamente os serviços públicos.
Para isso, é imprescindível o esforço conjunto para a
participação de delegações representativas das esferas municipal, estadual e federal, com caravanas à
Brasília na semana de 10 a 13 de maio.
No dia 10 de maio, às 9 horas, será realizada uma
reunião para organizarmos a ida ao Congresso Nacional. Esta reunião será na Sede do ANDES-S, Setor
Comercial Sul, Quadra 2, Edifício Cedro II, 3º Andar.
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