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Força tarefa cobrará respeito à Constituição na
votação do orçamento 2019
Servidores públicos reunidos no Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Federais
(Fonasefe) promovem um trabalho de força tarefa no Congresso
Nacional com objetivo de alertar
parlamentares para os riscos da
aprovação, sem alterações, do
projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019.
O projeto de relatoria do
senador Dalirio Beber (PSDBSC) já passou pelo rito de leitura
na Comissão Mista de Orçamento sem um debate amplo com a
sociedade que deveria participar
da construção da peça orçamentária sendo interessada direta.
O projeto está previsto para
entrar na pauta do plenário nessa
quarta-feira, 11.
Até lá, atos em aeroportos
para abordar parlamentares em
seus estados e na chegada a Brasília acontecem. Representantes
do Fonasefe também vão visitar
gabinetes em busca de apoio para
que a proposta não seja votada
como está.
Além de proibir reajustes
para servidores, o projeto elimina

a possibilidade de concursos, pois impede criação de
novos cargos.
Isso, diante de um
cenário de escassez de mão
de obra para tocar políticas
públicas e atender a população que depende de servidores essenciais.
A contratação de servidores ficaria limitada a
situações específicas, como
para os concursos com prazo de nomeação vencendo
em 2019.
Vale lembrar que nos
próximos anos é grande o
número de servidores ativos em condições de se
aposentar.
Somado a outros inúmeros
fatores, a não reposição desses
cargos poderia gerar um desastroso colapso no setor público.
Da forma como se apresenta, a proposta orçamentária deixará a sociedade a mercê da própria sorte.
O engessamento do setor
público é prejudicial não apenas à
população usuária, que depende de

serviços essenciais e paga impostos
para ter direito de acesso a esses
serviços previstos na Constituição,
como para toda a economia.
A atuação do Estado como
ente impulsionador do desenvolvimento econômico com justiça
social é essencial para que o Brasil saia da crise profunda em que
foi jogado.
Fonte: Condsef

Campus Monte Castelo abre inscrições para
graduados e transferidos
O Instituto Federal do Maranhão – Campus São Luís Monte Castelo – informa que estarão
abertas, até 31 de julho de 2018,
as inscrições para vagas residuais
nos cursos de graduação, destinadas à seleção de candidatos graduados e transferidos para entrada no segundo semestre de 2018,
no Campus Monte Castelo. A
inscrição deverá ser realizada, via

internet, no site www.ifma.edu.br
O resultado preliminar do
processo seletivo será divulgado
a partir do dia 20 de agosto de
2018, na portaria do IFMA, conforme endereço: Avenida Getúlio
Vargas, nº 4, bairro Monte Castelo, São Luís – Ma e no link
www.ifma.edu.br
Já o resultado final do processo, após análise dos recursos,

será divulgado dia 30 de agosto
de 2018. Os candidatos classificados realizarão suas matrículas
no período de 03 a 05 de setembro de 2018, no horário das 8h30
às 11h30 e das 14h30 às 17h30,
na Diretoria de Ensino Superior
(Desu) do IFMA – Campus São
Luís Monte Castelo.
Fonte: IFMA
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Deixe para trás tudo o que diminui as suas
chances de ser feliz
Por Marcel Camargo (Graduado em Letras e Mestre em "História, Filosofia e Educação" pela Unicamp/SP, atua como Supervisor de Ensino e como Professor Universitário e
de Educação Básica)
A vida é tão curta, os
momentos passam tão rapidamente, as pessoas acabam indo
embora, algumas vezes cedo
demais. Como diziam nossos
avós, tudo o que é bom dura
pouco. Por isso mesmo, não
podemos nos demorar junto a
pessoas desprezíveis e insossas, tampouco nos lugares onde nos sentimos muito menos
do que somos, onde nossos sonhos se achatam e nosso sorriso é forçado. Deixemos para
trás o que faz mal.
Deixe para trás essa mania de ficar esperando pelo
momento mais apropriado, pelas palavras certas, pelo príncipe encantado, pelo emprego
mais rentável. Sem essa de esperar a hora certa, pois o que
temos é o agora, o instante em
que respiramos neste exato
momento, nada mais do que
isso. Aproveite o que está à sua
frente e pode ser alcançado.
Deixe para trás a amizade ausente, as mensagens lidas

e não respondidas, as ligações
sem retorno, o convite que nunca
chega. Você tem tanta coisa boa
dentro de si, que vai ser fácil encontrar alguém que curtirá a sua
companhia, que sorrirá e chorará
junto, que o levará aos lugares.
Tem alguém que torce por você e
valoriza a sua amizade. Pare de
ser bobo.
Deixe para trás a obrigação
de dar satisfações a quem mal o
conhece, a quem na verdade nem
ouve o que você diz. Grande parte das pessoas que ficam nos cobrando uma faculdade, um namorado, casamento e filhos mal se
lembram de que existimos, mal
sabem nosso nome completo. Dê
satisfações a quem te ama e caminha junto, com verdade e
transparência.
Deixe para trás a preocupação excessiva com sua aparência,
com seu peso, com o número de
sua calça jeans. Preocupe-se com
sua saúde, mas não deixe de viver, por ser escravo de uma estética que, muitas vezes, nem com-

bina com seu corpo. Aceite-se
por inteiro, cada imperfeição
que o torna tão único e especialmente charmoso.
Deixe para trás o que
ficou lá atrás e não volta mais.
Passado é lugar para visitar e
não para morar. Livre-se dos
erros que já se foram, dos
amores que já partiram, dos
momentos que doeram, mas
tiveram fim. Olhe adiante,
contemple o leque de oportunidades escancaradas em seu
horizonte e siga, sempre em
frente. Que doa, mas siga.
Tão importante quanto o
que temos é o que não temos
mais, o que não é mais nosso,
o que não deve nunca mais
fazer parte de nossa jornada.
Só nos recarregaremos de novas possibilidades se nos livrarmos dos pesos inúteis que,
não raro, teimamos em manter
conosco. Liberte-se, deixe para trás e vai ser feliz, pois eis o
sentido da vida: pra frente!

