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MAIS DE 10 MIL TRABALHADORES MARCHAM EM BRASILIA 
CONTRA AS REFORMAS PEC 241 e PLP 257 E FORA TEMER 

 

    
 

 Na sequência da Jornada de Luta, iniciada na noite do dia 12/09, hoje foi 

realizada grande marcha em Brasília com mais dez mil trabalhadores de todas as 

categorias do Funcionalismo Público Federal e do FONASEF – FENASPS – 

ANDES – SINASEF – FASUBRA – CNTSS – CONDSEF – ASFOC – 

ASSIBGE - SINAIT, CSP – CONLUTAS – CTB. E entidades de luta dos 

servidores Estadual, Municipal, Petroleiros e representação de diversas outras 

categorias do movimento social e setor privado, ANEL, CSPB/NCST, 

FESEP/RS, NOVA CENTRAL, SINDSCOPE/RJ, INTERSINDICAL, Fórum 

Catarinense em Defesa do Serviço Público, Secretaria Nacional Contra o 

Racismo/CUT, metalúrgicos, construção civil, vindos de todas as regiões do País.  

 Os trabalhadores lutam contra o Projeto de Emenda Constitucional 241 que 

prevê congelar os gastos públicos por 20 anos, o PLP 257 que prevê demissão de 

servidores públicos e aumento de contribuição previdenciária do funcionalismo 

Público, além das contrarreformas Trabalhista que prevê aumento da jornada para 

12 horas de trabalho e a Previdenciária que aumentara a idade das aposentadorias 

para homens e mulheres para 65 anos. Esta unidade será fundamental para manter 

e ampliar conquistas. 
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MAIS DE MIL MILITANTES REALIZAM GRANDE PLENÁRIA 
 

 
  
Foi realizado reunião ampliada dos Servidores Públicos Federais com mais de 

mil militantes para discutir e organizar o calendário de luta, com previsão de 

paralisação nacional das categorias em luta dias 22 e 29 de setembro. Os 

trabalhadores apontaram a necessidade de construir a GREVE GERAL com 

previsão ate novembro.   

 E importante que todos os Estados discutam com os servidores o 
calendário de luta do conjunto da classe trabalhadora, para enfrentar os 
ataques contra seus direitos e estão intensificando a mobilização preparando 
Greve Geral para barrar as reformas, as privatizações e o reajuste fiscal de 
Temer. 

 

      
 

Brasília, 14 de novembro de 2016. 
PLANTÃO NACIONAL DA FENASPS. 


