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Servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estão sendo convocados para
participar de atos por todo o Brasil contra a PEC 241/16, a serem realizados no dia 24 de
outubro de 2016. A definição da data e da atividade foi feita pelo Fórum das Entidades
Nacionais dos Servidores Federais (Fonasef), que reúne representantes de servidores dos
Três Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário. A CNASI-ASSOCIAÇÃO NACIONAL se
adiciona às entidades nacionais nesta convocatória, por também considerar que a PEC 241 é
prejudicial ao serviço público, servidores e brasileiros.

Desta forma, é importante que as associações mobilizem os servidores para que participem de
debates, palestras, assembleias, mobilizações, paralisações, etc, como forma de discutir o
tema e atuarem contra a PEC 241 e outras medidas que o Governo tenta aprovar para
prejudicar o serviço público e seus agentes.

Chamada nas redes sociais de a “PEC do Fim do Mundo”, a proposta de emenda
constitucional prevê o congelamento de investimentos públicos pelos próximos 20 anos.
Centenas de especialistas em diversas áreas estão se manifestando contra o projeto e tecendo
críticas severas a esse modelo que promove mais recessão e pode nos levar a ampliar a crise
instalada. A PEC já foi aprovada em 1º turno na Câmara dos Deputados e corre o risco de ser
colocada em pauta novamente na próxima semana. Para tentar barrar e derrubar essa
proposta nefasta para o Brasil e os brasileiros, a mobilização deve ser intensa e permanente.

O Fonasef também está orientando os servidores a aderirem à greve geral, com data prevista
para dia 11 de novembro de 2016.
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Saiba AQUI mais informações sobre essas atividades.

Fonte: Cnasi-AN e Condsef
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