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Segunda-feira  

Economistas lançam documento que pede fim de 
estabilidade de servidor 

Não bastasse o total desca-
so do atual e do futuro governo 
para com o serviço público e com 
o servidor federal, surge um gru-
po de economistas ultraconserva-
dores para pressionar a equipe do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
a acentuar ainda mais a máxima 
do Estado Mínimo, tendo entre as 
propostas o fim da estabilidade 
do servidor federal. Autodenomi-
nado “Economistas do Brasil”, o 
grupo lançou um dossiê com pro-
postas sobre economia, o qual 
será entregue à equipe de transi-
ção de Bolsonaro. 

O documento defende que 
o servidor deva ser avaliado sis-
tematicamente e que, caso não 
alcance o desempenho estabeleci-

do, o mesmo seja demitido. Ou-
tro critério para exoneração do 
servidor proposto pelos econo-
mistas é em caso de crise econô-
mica. Ou seja, basta o país passar 
por dificuldade financeira para 
justificar a demissão do servidor. 
O documento também sugere que 
algumas áreas no serviço público 
sejam rotativas e que os servido-
res possam ser desligados sem 
grande burocracia. 

"Uma vez que nem todo 
cargo público tem as mesmas 
atribuições, nem todos os cargos 
públicos deveriam ser estáveis 
em mesmo grau. Dessa forma, 
propõe-se introduzir mecanismos 
que eliminem parcialmente a es-
tabilidade de certos cargos públi-

cos, podendo inclusive estipular a 
rotatividade de servidores a cada 
ciclo de avaliação", diz carta do 
grupo.  Vale ressaltar que todo e 
qualquer servidor público deverá 
ser exonerado do cargo se não 
cumprir padrões mínimos de res-
ponsabilidade e produtividade", 
diz um trecho da carta. 

Além disso, o dossiê - lan-
çado no último dia 12 – traz al-
guns pontos em comum com o 
programa de governo de Bolso-
naro, como a defesa prioritária da 
reforma da Previdência e a im-
plantação de um regime de capi-
talização, o que significa a priva-
tização do sistema de aposenta-
doria do funcionalismo público. 

Fonte: CUT 

Desemprego entre os negros é maior do que a 
taxa nacional 

A crise econômica, política 
e social no Brasil, agravada pelo 
golpe de 2016, atingiu mais for-
temente os trabalhadores e traba-
lhadoras negros, aumentando ain-
da mais a histórica desigualdade 
racial no mercado de trabalho do 
país, como mostra pesquisa di-
vulgada nesta quarta-feira (14), 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

Em 2012, do total de 7,6 
milhões de pessoas desemprega-

das no país, 59,1% eram negros e 
negras (48,9% pardos e 10,2% 
pretos, como denomina o IBGE) 
e 40,2% eram brancos. 

No terceiro trimestre deste 
ano, o número de desempregados 
subiu para 12,5 milhões. Deste 
total, 64,2% eram negros e ne-
gras (52,2% pardos e 12% pre-
tos). Já a participação dos bran-
cos nesse contingente de desocu-
pados reduziu para 34,7%. 

Ainda segundo o IBGE, a 

taxa de desocupação dos que se de-
clararam brancos no terceiro trimes-
tre de 2018 foi de 9,4%. Já a taxa 
dos pardos e pretos foi de 14,6% e 
13,8%, respectivamente, superiores 
à taxa nacional de 11,9%. 

No terceiro trimestre de 
2018, os pardos e pretos passa-
ram a representar 56,3% da po-
pulação fora da força de traba-
lho, seguidos pelos brancos 
(42,5%). 

Fonte: CUT 
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Principalmente no sucesso, seja humilde 
 

Autor desconhecido 
 

A humildade é fator funda-
mental para o sucesso. Ser humil-
de não significa fazer-se falsa-
mente de inferior aos outros. Ser 
humilde não significa deixar de 
lutar pelos seus direitos. Pelo 
contrário. Humildade é verdade. 

Humildade é respeito pelos 
outros. É respeito pela limitação 
alheia. É respeito pelo modo de 
pensar alheio. É respeito pelas 
posições alheias. 

Conheço pessoas cujo su-
cesso lhes subiu à cabeça. Humi-
lham as outras pessoas, ofendem-
nas, desrespeitam-nas. Principal-
mente  no sucesso, seja humilde. 
Você mesmo sabe que muitas 
foram as circunstâncias que o  
levaram ao sucesso. Você mesmo 
sabe que muita gente o ajudou 
para que tenha o sucesso que 
tem. Você mesmo sabe que total-
mente sozinho você não chegaria 
a lugar algum. Assim, cuidado! 

Seja humilde. Trate bem os ou-
tros. Lembre-se do ditado po-
pular que diz que “quanto mai-
or a altura, maior o tombo…”. 
Respeite as outras pessoas que 
não tiveram as mesmas chan-
ces, oportunidades e mesmo 
capacidade que você. Isso só 
lhe trará mais sucesso e princi-
palmente lhe trará o respeito 
das outras pessoas. 

Nesta semana gostaria 
de pedir que você pensasse 
sobre a humildade. A humil-
dade é muito confundida com 
subserviência e mesmo com 
falsidade. Não é nada disso. É 
sim, a consciência de que as 
outras pessoas merecem o 
nosso respeito e educação e a 
de que ninguém é obrigado a 
aturar pessoas soberbas, 
“metidas” e que pensam ter o 
rei na barriga. 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 

 

 

 

O que você tem feito… 
 

Autor desconhecido 
 

Certa vez um homem 
muito rico morreu e foi recebi-
do no céu. O anjo guardião le-
vou-o por várias alamedas e foi 
lhe mostrando as moradias que 
ali existiam. Passaram por uma 
linda casa com belos jardins. O 
homem, admirado, perguntou: 
Que linda casa, quem mora aí? 

O anjo respondeu: É o 
Raimundo, aquele seu motorista 
que morreu no ano passado. O 
homem ficou pensando: “Puxa! 

Se o Raimundo tem uma casa 
dessas, aqui deve ser muito 
bom!” Logo a seguir, surgiu uma 
outra casa muito mais bonita e 
ele perguntou mais admirado ain-
da:  E aqui, quem mora? O anjo 
respondeu: Aqui é a casa da Ro-
salina, aquela que foi sua cozi-
nheira. 

O homem ficou imaginan-
do que, tendo seus empregados 
magníficas residências, sua mo-
rada deveria ser, no mínimo, um 

palácio, e estava ansioso por vê
-la. Nisso, o anjo parou diante 
de um barraco construído com 
tábuas e disse: Esta é a sua ca-
sa. O homem ficou indignado! 
Como é possível? Vocês sabem 
construir coisa muito melhor!!! 

Sabemos, respondeu o 
anjo, mas nós construímos ape-
nas a casa. O material é seleci-
onado e enviado por vocês 
mesmos. Você só enviou isso! 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 


