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Colocando a casa em 

ordem: aprovado o teto 
de gastos públicos 

O Senado aprovou hoje, com 61 
votos favoráveis em primeiro 
turno, a PEC 55/16, que limita os 
gastos do governo à inflação do 
ano anterior. Essa votação 
mostrou que o Congresso 
Nacional compreendeu a 
urgência da situação e está 
agindo para ajustar as finanças 
da União. Frear os gastos do 
governo é o primeiro passo para 
acertar as contas públicas e criar 
condições para o país voltar a 
crescer. O governo não gera 
riqueza, seus custos são 
financiados pela sociedade, o 
quer dizer que quando eles 
aumentam, mais cedo ou mais 
tarde também haverá aumento 
de impostos. 

 

"A aprovação da PEC é 

fundamental na criação de 

condições mínimas para que o 

governo possa reverter o atual 

quadro de profundo desequilíbrio 

das contas públicas, 

proporcionando a recuperação 

da confiança e a criação de um 

ambiente mais saudável e 

propício ao crescimento"  

Robson Braga de Andrade 
 

Saiba Mais: 

 
- Relatório Especial: Ordem 

na Casa 

Apresentação 
A Federação das Indústrias 

do Rio Grande do Sul, por 

meio do Conselho de 

Relações Internacionais e 

Comércio Exterior, convida 

para o Seminário: 
NEGOCIAÇÕES 

INTERNACIONAIS E DEFESA 

COMERCIAL: 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

PARA A INDÚSTRIA 

 

Data: 1 de dezembro de 

2016 

Horário: Das 14h às 17h 

Local: Centro de 

Eventos FIERGS - Sala 

D3 301 

Av. Assis Brasil, 8787 - 

Porto Alegre/RS 
 

INSCRIÇÕES GRATUITAS E 

VAGAS LIMITADAS 

A RGE Sul apresenta edital 

para Chamada Pública de 

Projetos edição 2016 para o 

Programa de Eficiência 

Energético voltado à utilização 

inteligente de energia elétrica e 

de equipamentos eficientes.  

O prazo para recebimento das 

propostas tem início no dia 

01/12/2016 conforme 

cronograma disponível no 

edital. 

https://www.aessul.com.br/site/men

uapoio/ChamadasPublicas.aspx 

   

Segue link para acesso ao 

edital: 

https://www.aessul.com.br/site/

menuapoio/ChamadasPublicas.
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