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“AJUSTE FISCAL ou ROSÁRIO DE MALDADES?”
Em debate a Proposta de Emenda Constitucional
PEC 241 que congela gastos sociais do
governo por 20 anos.
A PEC 241tenta passar a ideia de que o Governo Federal está empenhado em alcançar a
austeridade ﬁscal. Mas este é um JOGO para a PLATEIA, ou seja, o MERCADO. O que existe é o
compromisso de fazer o ajuste ﬁscal com o sacrifício dos Direitos Trabalhistas e Sociais, duramente obtidos ao
longo de DÉCADAS DE LUTA E DEBATE DA SOCIEDADE BRASILEIRA.
Além do congelamento por 20 anos das despesas correntes e dos investimentos da União o
governo está preparando um conjunto de maldades, que afetarão profundamente a vida dos brasileiros. É a
prevalência do negociado sobre o legislado, privatização radical de todo o patrimônio público e natural
do país, entrega do pré-sal, venda de terras para os estrangeiros, entrega do Aquífero Guarani. E por aí
afora...
Tais medidas estão encaminhadas para levar
ainda mais dinheiro para os bolsos dos rentistas,
que absolutamente não estão interessados em
projeto de desenvolvimento ou melhoria da vida da
maioria dos brasileiros. Resta saber se a
população, que provou por alguns poucos anos o
gosto da melhoria de vida e da emergência social,
irá aceitar passivamente o rosário de maldades
que lhe está sendo reservado.

Estabelecimento da DREM (Desvinculação das
Receitas de Estados e Municípios) de até 25% da
arrecadação dos impostos podem ser livremente
alocados pelo Executivo Estadual e Municipal,
reduzindo os valores destinados para a Educação
e Saúde (PEC 143);

Aumento da DRU (Desvinculação de Receitas da
União) de 20% para 30%: autorizando a
realocação de parte das receitas de áreas como
Saúde, Educação e Previdência (PEC 87);

Esta página foi organizada tendo como referência o texto do Economista José Álvaro de Lima Cardoso, “Ajuste ﬁscal ou
rosário de maldades” do qual retiramos fragmentos. Caso os colegas queiram fazer a leitura do texto na íntegra basta acessar o
site do sindicato WWW.sitespmchr.org.br e terá uma ótima leitura. Agradecemos ao DIEESE a contribuição permanente que
recebemos através de textos e vídeos que muito contribuem para nossa formação sindical.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Querem aumentar o tempo de contribuição e a idade mínima, e desvincular os benefícios e a aposentadoria do
Salário Mínimo. A valorização do Salário Mínimo acima da inﬂação nos últimos anos, inédita na história, tem
sido fundamental na melhoria do perﬁl de distribuição de renda e vital para a dignidade da maioria das famílias,
residentes em mais de 60% dos pequenos municípios, e alguns municípios médios, no país. A Previdência
Social no Brasil tem um papel distributivo, que é estratégico para os interesses nacionais e para a coesão
social. Implodir o sistema da Previdência Social hoje, da forma como estão pretendendo, é de uma gravidade
social e políticas incalculáveis.
José Álvaro - Economista

O QUE SABEMOS SOBRE AS INTENÇÕES DO GOVERNO
As informações que nos chegam pela
mídia oﬁcial e alternativa trazem informações
de que a proposta do Governo Federal objetiva
estabelecer a idade mínima de 65 anos para
aposentadoria, para homens e mulheres. Este
Projeto esta por dar entrada a qualquer
momento no Congresso Nacional.
Pela proposta, tanto os Servidores
Públicos quanto os trabalhadores da iniciativa
privada só poderão se aposentar aos 65 anos
de idade. A nova regra valerá, caso aprovada
pelo Congresso, para os trabalhadores com
menos de 50 anos.
Quem tem mais de 50 anos, ﬁcaria
submetido ao regime atual, mas teria de pagar
um “pedágio” proporcional ao tempo que falta
para a aposentadoria.
COGITA-SE que mulheres e professores teriam um tratamento diferenciado. Para eles, a idade de
transição não seria de 50 anos, mas 45. Ou seja, a regra valerá para aqueles que ainda não completaram 45
anos. Mas isto não é certo somente após o Projeto entrar no Congresso é que realmente saberemos seu teor.

SOMENTE VENDO PARA CRER!!!!!

Aposentadoria aos 65 anos
Leonardo Sakamoto - 12/09/2016

Você que está, neste momento,
fazendo mimimi para isso,
provavelmente não costuma
carregar sacos de cimento nas
costas durante toda uma jornada de
trabalho, cortar mais de 12
toneladas de cana de açúcar
diariamente, queimar-se ao produzir
carradas de carvão vegetal para
abastecer siderúrgicas e limpar
pastos ou colher frutas sob um sol
escaldante.
Aos 14 anos, muitos desses
trabalhadores já estavam na luta e
nem sempre apenas como
aprendizes, como manda a lei. Às
Carvoaria em Minas Gerais. Foto: João Roberto Ripper vezes, começaram no batente até
antes, aos 12, dez ou menos.
Aﬁnal, no Brasil, acredita-se que o ''trabalho molda o caráter da criança''.
Os sábios que estão discutindo no Ministério da Fazenda a questão da imposição da idade mínima
como requisito, além, é claro, do tempo de contribuição e/ou de serviço, deveriam ter que explicar a proposta,
cara a cara, para um grupo de cortadores de cana ou de pedreiros.

Sem meias palavras, sem enganações. Se sair inteiro de lá, pode tocar.

729

MEDIDA PROVISÓRIA

FERE DE MORTE O PROGRAMA DA

EDUCAÇÃO INFANTIL
A Medida Provisória retira recursos da Educação Infantil dos municípios mais pobres do Brasil.
A transferência de recursos será com base na quantidade de matrículas de zero
a quatro anos cadastradas no Censo Escolar.
O Município que cumprir a meta anual terá direito a apoio ﬁnanceiro suplementar
de pelo menos 50% do valor anual mínimo por aluno deﬁnido nacionalmente para
Educação Infantil. Caso a meta não seja cumprida, o repasse cai para no mínimo 25%.
A medida penaliza de forma cruel os municípios mais pobres, diversos de nossa
região Oeste/SC com maiores diﬁculdades ﬁnanceiras e menores.

QUAL SERÁ O PARÂMETRO PARA CALCULAR A META?
O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário estabelecerá meta anual correspondente ao
número de crianças que fazem parte do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada.

COLEGAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ISTO É ASSISTÊNCIA SOCIAL!!!!!

PRECISA DIZER MAIS????
PARA ONDE IRÁ O DINHEIRO NÃO ENVIADO PELO NÃO ATENDIMENTO DA META?
A sobra dos recursos irá para o bolso dos rentistas, o Governo fará economia
(superávit) para atender ao mercado.
Serão através de medidas como esta que o Governo Federal fará o tão famoso Ajuste
Fiscal! Em cima dos brasileiros mais pobres!

A PARTIR DA MEDIDA PROVISÓRIA 729 COMO ADMINISTRARÃO OS FUTUROS PREFEITOS (AS)?

MAIS UM POUQUINHO SOBRE AS MALDADES DA MEDIDA PROVISÓRIA 729 E DA PEC 241:
A Medida Privisória 729 junto com a PEC 241
vai massacrar as crianças porque o orçamento
da União será congelado por 20 anos, com base
no que for gasto em 2017.
Não haverá recursos nas próximas duas
décadas para melhorar a Educação Infantil (muito
menos atender a demanda por creche). E como
implementar as novas determinações do Marco
Legal da Primeira Infância para a saúde, o brincar,
o acesso à cultura, se os recursos da Saúde
estarão estacionados no patamar de 2017?

A Educação Infantil conforme preconiza a LDB está sendo

ASSASSINADA!!!!!!

CENÁRIO POLÍTICO PARTIDÁRIO NA BASE DO SITESPM-CHR
A PARTIR DA ELEIÇÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2016
Fonte: www.eleicoes2016.com.br- Retirado do site no dia 03 de outubro de 2016

MUNICÍPIO

PREFEITO/A ELEITO/A PARTIDO

COLIGAÇÃO

ABELARDO LUZ

Nerci Santin

PMDB

PMDB/PSDB/PTB/PSC/PPS

A. DE CHAPECÓ

Leonir Antonio Hentges

PSDB

PPS/PP/PDT/PR/PSDB/PSD

BOM JESUS

Rafael Calza

PP

PP/ PSD/PR/PSB/PC do B

CAIBI

Eloi Jose Libano

PMDB

PMDB/PT

CAX. DO SUL

Glauber Burtet

PT

PT/PDT/PSD/PSDB

CHAPECÓ

Luciano Buligon

PSB

CORD. ALTA

Carlos Alberto Tozzo

PMDB

PSB/PR/PSD/PSDB/DEM/PTB/PSL/PRB/
PMN/PP/PROS/PEN/SD
PMDB/PSD/PSDB/PT/PP/PSB

COR. FREITAS

Izeu Jonas Tozetto

PMDB

PMDB/PDT/PR/PSC/PC do B /DEM/PTB/PT

COR. MARTINS

Ademir Madella

PT

PT
PMDB/PDT/PT

C. PORÃ

Jairo Rivelino Ebeling

PMDB

CUNHATAÍ

Luciano Franz

PMDB

ENTRE RIOS

Jurandi Dell Osbel

PP

PP/PSDB/PSD/PC do B/PRB/PSB/PR

Gilberto Angelo Lazzari

PMDB

PMDB/PRB

GALVÃO

Admir Edi Dalla Cort

PR

PR/PT

GUATAMBU

Luiz Clovis Dal Piva

PSDB

PMDB/PP/PDT/PSDB/SD

IPUAÇU

Clori Peroza

PT

PTB/PT/PMDB/PR/PRB/PP/PV

IRACEMINHA

Jean Carlos Nyland

PMDB

PMDB/PR

IRATI

Neuri Meurer

PMDB

PMDB/DEM/PSDB/PP

PP

PP/PMDB/PR

FAX. DOS GUEDES

JARDINÓPOLIS

Dorildo Pegorini

PMDB/PT

JUPIÁ

Augusto Cesar N. Loureiro

PSD

PSD/PP/PT/PR/PSDB

MARAVILHA

Rosimar Maldaner

PMDB

PMDB/PSB/SD

NOVA ERECHIM

Nedio Antonio Cassol

PMDB

PMDB/PSD

N. ITABERABA

Marciano Mauro Pagliarini

PP

PP
PSB/PP/PDT/PMDB/PSDB/PSD

OURO VERDE

Amelio Remor Junior

PSB

PALMITOS

Dair Jocely Enge

PMDB

PMDB/PRB/PSC

PSDB

PP/PSB/PSDB/PSD

PINHALZINHO

Mario Afonso Woitexem

P. ALEGRE

Juares Bet

PSD

PT/PMDB/PP/PSD/PSB

P. SERRADA

Alceu Alberto Wrubel

PMDB

PMDB/PT/PR/PRB/PTC

QUILOMBO

Silvano de Pariz

PMDB

PMDB/DEM/PPS/PR/PSB/PSDB/PSD/PRB

SÃO CARLOS

Rudi Miguel Sander

PP

PP/PSDB/PR/PSD/PT

SÃO DOMINGOS

Elieze Comachio

PT

PT/PDT/PTB/PC do B

SAUDADES

Daniel Kothe

PT

PT/PP/PSDB/PDT

SERRA ALTA

Darci Cerizolli

PP

PP/PMDB/PSC/PPS/PSDB

SUL BRASIL

Eder Ivan Marmitt

PSDB

PP/PPS/PSDB/PSD

VARGEÃO

Volmir Felipe

PSD

PT/PMDB/PSDB/PSD

XANXERÊ

Avelino Menegolla

PSD

XAXIM

Lirio Dagort

PSD

PSD/PP/SD/PDT/PSB
PRB/PSD/PC do B

ESPAÇO JURÍDICO

AS LEIS GARANTEM DIREITOS:
Quem fez as Leis?

Temos uma série de leis que garantem direitos a todo cidadão
brasileiro. A Constituição Federal – a Lei maior está no topo do
ordenamento jurídico. Conhecida como CONSTITUIÇÃO CIDADÃ,
garante direitos: Sociais, Individuais, Econômicos - Financeiros,
Políticos, Educacionais, Previdenciários, Ambientais e a Saúde, alem de
determinar a forma de organização do Estado Brasileiro.
*Advogado do SITESPM-CHR MARCELO ANDRÉ MÜLLER
Durante a Assembleia Nacional Constituinte que gerou a
Constituição de 1988 em vigor atualmente, houve uma grande
mobilização social dos trabalhadores. Esta mobilização social foi fundamental para garantir a TODOS os
brasileiros direito ao mínimo para se viver. Direito a Saúde (foi criado o Sistema Único de Saúde), direito a
Educação (previsto a Universalização da Educação Básica), direito a aposentadoria (a maioria da população
não tinha acesso a aposentadoria, a exemplo dos agricultores), entre outros tantos direitos até então
negados ao povo brasileiro.
Até a Constituição de 1988, em nossa região garantia-se apenas Escola até a quarta série do Ensino
Fundamental, sendo que muitas crianças saiam da escola antes. Quanto à saúde, não existia nenhum
programa de Saúde Pública.
Este relato faz-se
necessário, para melhor
contextualizar a forma como se
garantem os direitos previstos em
nossa legislação. Estes são
fruto da mobilização social dos
trabalhadores.
Os Direitos Trabalhistas,
previstos na Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, também
foram frutos da mobilização dos
trabalhadores.

Hoje estão seriamente ameaçados diante dos projetos de Reforma Trabalhista
e Terceirização que tramitam no Congresso Nacional.
Em relação aos direitos dos Servidores Municipais, estes
também foram frutos da luta e da organização dos Servidores.
No início dos anos 2000, durante o Ajuste Fiscal incentivado pelo
Governo Federal, em momentos de desatenção dos servidores, houve a
retirada de direitos acarretando grandes perdas, a exemplo da perda de
Progressões, Licença Prêmio e outros.
Em muitos Municípios, estes direitos foram reconquistados pela
mobilização dos servidores através do SITESPM - CHR, porém,
novamente estão em risco diante do Ajuste Fiscal em curso.

Por isso, é necessário que todos os trabalhadores
estejam atentos para o atual momento nacional, para que
não seja permitida a alteração de leis com a ﬁnalidade de
retirar direitos conquistados pela Luta histórica dos
trabalhadores.

Servidor(a) Municipal Participe ativamente do atual momento histórico,
aﬁm de que, os DIREITOS CONQUISTADOS NÃO SEJAM RETIRADOS.
Expediente:
Responsáveis pela organização e elaboração do jornal:
Vania Barcellos (Presidenta do SITESPM-CHR)
Silvia Menegatti (Jornalista - MTB 4681 JP/SC)
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