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Ataques contra os servidores
Congelamento de salários, perdas frente a in�ação
e suspensão de reajustes;

Suspensão e Cancelamento de concursos públicos
com a nomeação de novos servidores; 

Sobrecarga de trabalho;

Aprofundamento da entrega da previdência
pública dos servidores aos fundos de pensão
(Ex: Funpresp, Previc, Postalis, etc.), a entidades
especulativas que atuam no mercado �nanceiro
e de capitais, com prejuízos comprovados aos
trabalhadores como é o caso do Postalis (Correios);

Aumento da contribuição previdenciária no
contracheque para 14%;

Extinção do Regime Jurídico Único, suspensão de
atualização das carreiras, disponibilidade e
retirada da estabilidade;

Retirada de direitos como grati�cações,
quinquênios, abono permanência, etc.;

PDV´S (programas de “demissões voluntárias”) e

Contratação de servidores por meio de OSs
(organizações sociais, entidades de direito privado),
implicando contratos de trabalho terceirizados,
sem garantias e de baixa remuneração.

Ataques contra a população
Contratos de trabalho sem as garantias da CLT como PIS e
Fundo de Garantia, carga horária e salário onde o que for
acertado em contrato prevalece sobre a CLT;
Suspensão de concurso para novas vagas, acarretará na
diminuição de servidores para atender em órgãos públicos
como INSS, faculdades, escolas, hospitais, postos de saúde,
creches, policiais na rua, serviços de transporte público, etc;
Piora nos serviços públicos com a falta de serviores, que se
tornarão insustentáveis, com aumento no número de crimes,
falta de pro�ssionais para atendimento, fechamento de
escolas, creches e órgãos públicos, atraso ou suspensão
dos serviços de transporte;
Privatização e aprofundamento da entrega da
previdência pública do regime geral, aos fundos
de pensão (Ex: Funpresp, Previc, Postalis, etc.),
a entidades especulativas que atuam no mercado
�nanceiro e de capitais, com prejuízos comprovados
aos trabalhadores como é o caso no serviço público
do Postalis (Correios);
Sucateamento e extinção do SUS, sistema público e
gratuito de saúde;
Aumento de tarifas como a do transporte sem a
contrapartida na qualidade do serviço prestado;
Sucateamento da Educação Pública e de qualidade;
Aumento de crimes e insegurança pela falta de policiais..

EM DEFESA DO
SERVIÇO PÚBLICO!

ABAIXO O AJUSTE FISCAL
E A CONTRARREFORMA

DO ESTADO!
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PLP 257!



Não podemos pagar por uma crise que não foi gerada por nós. E no atual momento de crise política e econômica,
não podemos aceitar que o governo federal utilize esse pacote de austeridade como moeda de troca e barganha
com as forças do mercado e dos setores conservadores do Congresso para angariar
apoios às nossas custas, comprometendo-se com medidas que atacam direitos do
povo e o serviço público como um todo. A saída para a crise deve ser outra, com a
valorização dos trabalhadores e a garantia das funções públicas do Estado para
atender as demandas do povo. 

Por isso exigimos a retirada imediata do PLP 257/2016!

Entenda o PLP 257/2016
No começo de abril, o governo federal enviou em regime de urgência ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016.
Este projeto faz parte do novo plano de ajuste fiscal (cortes de
investimentos e em políticas sociais) iniciado em 2015. Com o
argumento de ser uma solução para a crise econômica que o país
vive, esse pacote de austeridade é na verdade um conjunto de
medidas que retiram direitos dos trabalhadores e dos servidores
públicos. Mas com um agravante: antes as medidas de ajuste
vinham fatiadas, agora estão reunidas e ampliadas em um mesmo
pacote de maldades que atacam o serviço público. 

O PLP 257 é uma avalanche que ameça direitos básicos dos servidores públicos das três esferas (federal,
estadual e municipal) e, simultaneamente, a população que utiliza e necessita dos serviços prestados. 
Sob a alegação de estímulo ao “reequilíbrio fiscal”, oPLP 257 consiste no desmonte de direitos
historicamente conquistados, sendo mais um capítulo da contrarreforma do Estado. Esta nada mais
é do que a precarização das condições de trabalho das dezenas de categorias do funcionalismo público,
diminuindo a qualidade dos serviços prestados à população pelos órgãos do Estado.

Quem vive de salário paga proporcionalmente muito mais impostos do que os donos de bancos e as
grandes empresas, que sonegam bilhões e têm grandes isenções fiscais. Mas, mesmo pagando tanto,
recebemos um retorno de serviços que tem piorado cada vez mais devido às medidas que vem sendo
adotadas pelos diferentes governos. Em vez de auditar as dívidas e de ampliar a arrecadação de
impostos taxando as grandes fortunas, o que o governo está fazendo é jogar todo o ônus da crise
nas costas dos trabalhadores e servidores!


