
        Pezão quer fazer os servido-

res e a população pagarem a con-

ta de uma crise que não é nossa!

A Alerj vem discutindo nos 
últimos meses, sob ferre-
nhos protestos de todo o 

funcionalismo, um pacote de medi-
das enviado pelo governo estadual 
que representa um verdadeiro gol-
pe contra os servidores e a popula-
ção fluminense. Apresentado como 
um pacote de medidas necessário 
para “salvar as finanças do Estado”, 
o governador e parte da Assembleia 
Legistativa, sua aliada, ignora a polí-
tica implementada pelo PMDB des-
de 2006 no estado do Rio repleta de 
corrupção, desvios, favorecimentos 
de empresas e empresários e a con-
cessão de benefícios fiscais, renún-
cias financeiras que alcançam cifras 
em torno de 200 bilhões de reais. 
Querem agora fazer o servidor e a 
população do estado do Rio paga-
rem a conta dessa farra com o di-

nheiro público!

 Aderindo 
a um pacote de 
pr ivat izações 
do setor pú-
blico, parte da 
chantagem do 
governo Temer 
para liberar aju-
da financeira aos estados, a Alerj au-
torizou em fevereiro a privatização 
da Cedae. Medida essa que vai na 
contramão do que vem acontecen-
do em outros lugares do mundo e 
que a longo prazo irá encarecer os 
serviços para toda a população. Pri-
vatização nunca significou melhora 
na oferta dos serviços, mas entre-
guismo do patrimônio público a pre-
ço de banana para o setor privado.

Resistir é preciso!

Veja como o “pacote de malda-
des” de Pezão afeta o servidor:

- Aumento da Contribuição Pre-
videnciária para 14% - o gover-
no chegou a enviar uma pro-
posta de confisco de 16% dos 
vencimento dos aposentados e 
dos salários dos servidores;

- Congelamento salarial;

- Congelamento dos triênios.

DEPUTADOS COM BASE 
ELEITORAL NO MUNICÍPIO 
DE DUQUE DE CAXIAS QUE 
VOTARAM A FAVOR DA PRI-
VATIZAÇÃO DA CEDAE:

- DICA
- ROSENVERG REIS
- MARCOS FIGUEIREDO
- FATINHA
- ZITO
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