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Terça-feira  

Governo quer extinguir estatais e demitir servidor 

O presidente Michel Temer 
vem utilizando os últimos dias de 
seu governo ilegítimo para pavi-
mentar e facilitar o caminho que 
irá tomar o próximo governo, que 
assume em primeiro de janeiro 
próximo.  

Em consonância com o pre-
sidente eleito Jair Bolsonaro, Te-
mer assinou, no dia 30 de novem-
bro, um decreto que acelera o pro-
cesso de extinção de empresas es-
tatais e facilita a demissão de servi-
dores públicos.  

O decreto altera as regras de 
extinção de órgãos federais, fican-
do sob a responsabilidade do Mi-
nistério do Planejamento o acom-

panhamento da liquidação dessas 
empresas. 

Além do acompanhamento 
do Planejamento, compete ao Mi-
nistério da Fazenda e ao ministério 
do qual o órgão estiver vinculado 
indicar a extinção da estatal ao Pro-
grama de Parcerias de Investimen-
tos (CPPI) ao Programa Nacional 
de Desestatização (PND).  

O decreto facilita os trâmites 
para privatização, diminuindo o 
prazo para extinção de empresas 
públicas e demissão de servidores. 

As empresas indicadas para 
serem extintas podem demitir até 
95% do seu quadro funcional.  

Dois exemplos de empresas 

que estão em processo de liquida-
ção bem avançado são a Compa-
nhia de Armazém e Silos e Minas 
Geral e a Companhia Docas do 
Maranhão. 

Nos dois anos e meio que 
está à frente da Presidência da Re-
pública, Michel Temer reduziu de 
155 para 138 o número de estatais. 
O presidente eleito já sinalizou que 
pretende ampliar esse quantitativo.  

O futuro ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, chegou a dizer 
que pretende privatizar todas as 
estatais, o que geraria um lucro de 
R$ 800 bilhões e daria para pagar 
17% da dívida pública. 

Fonte: Condsef 

O Sindicato dos Trabalha-
dores do Ensino Público de Mato 
Grosso (Sintep-MT) comunicou 
na manhã desta segunda-feira (3) 
o falecimento da presidenta da 
entidade, Jocilene Barboza, 42, e 
do secretário de Articulação Sin-
dical, Júlio César Viana, 65, que 
presidiu o Sintep de 1998 a 2006.   

Os dois foram vítimas de 
um acidente neste domingo (2) na 
BR-163, em Diamantino, a 209 km 
de Cuiabá. De acordo com a Rota 
do Oeste, concessionária que admi-
nistra a rodovia, as vítimas esta-
vam em uma caminhonete que ba-
teu em uma carreta.  

O acidente ocorreu por vol-
ta de 14h39 no km 540 da BR-
163. Chovia no momento do aci-
dente, registrado em uma região 
de decida e curva. Uma Amarok, 

com placa de Cuiabá, e uma Scâ-
nia, com placas de Maringá (PR) 
bateram de frente. Julio dirigia a 

caminhonete e Jocilene era pas-
sageira. 

Fonte: CUT 

Presidenta e secretário do Sintep morrem em 
acidente na BR-163 
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O principio do vazio 
 

Autor desconhecido 
 

Você tem o hábito de jun-
tar objetos inúteis no momento, 
acreditando que um dia (nem 
sabe quando) poderá precisar 
deles? 

Você tem o hábito de jun-
tar dinheiro só para não gastá-
lo, pois no futuro poderá fazer 
falta? 

Você tem o hábito de 
guardar roupas, sapatos, mó-
veis, utensílios domésticos e 
outros tipos de equipamentos 
que já não usa há um bom tem-
po? 

E dentro de você? 
Você tem o hábito de 

guardar mágoas, ressentimen-
tos, raivas e medos? 

Não faça isso. É antipros-
peridade. 

É preciso criar um espa-
ço, um vazio, para que as coisas 
novas cheguem em sua vida. 

É preciso eliminar o que é 
inútil em você e na sua vida, 
para que a prosperidade venha. 

É a força desse vazio que 
absorverá e atrairá tudo o que 
você almeja. 

Enquanto você estiver 
material ou emocionalmente 
carregado de coisas velhas e 

inúteis, não haverá espaço aberto 
para novas oportunidades. 

Os bens precisam circular. 
Limpe as gavetas, os guar-

da-roupas, o quartinho lá do fun-
do, a garagem. 

Dê o que você não usa 
mais. Venda, troque, movimente 
e não acumule. 

Dê espaço para o novo. 
(Não estamos falando do capita-
lismo/consumismo) 

A atitude de guardar um 
monte de coisas inúteis amarra 
sua vida. 

Não são os objetos guarda-
dos que emperram sua vida, mas 
o significado da atitude de guar-
dar. Quando se guarda, considera
-se a possibilidade da falta, da 
carência. 

É acreditar que amanhã po-
derá faltar, e você não terá meios 
de prover suas necessidades. 

Com essa postura, você está 
enviando duas mensagens para o 
seu cérebro e para a vida: 
1ª – Você não confia no amanhã! 
2ª – Você acredita que o novo e o 
melhor não são para você, já que 
se contenta em guardar coisas 
velhas e inúteis. 

O princípio de não acreditar 

que o melhor é para você, pode 
se manifestar, por exemplo, na 
conservação de um velho e inú-
til liquidificador. 

Esse princípio, expresso 
num objeto, denota um compor-
tamento que pode também estar 
presente em outras áreas da sua 
vida, gerando entraves ao su-
cesso e à prosperidade. 

O simples fato de dar para 
alguém o velho liquidificador, 
colocando o objeto em circula-
ção, cria um vácuo para que 
algo melhor ocupe o espaço 
deixado. 

Emocionalmente, também. 
Você passa a acreditar 

que o novo compensará o obje-
to doado. 

Gente, uma faxina básica, 
apesar da trabalheira e do can-
saço que provoca, ao final é 
sempre bem-vinda. 

Arejar espaços, fora e 
dentro da gente faz um bem 
enorme! 

Vamos lá … 
Mãos à obra! 
Desfaça-se do que perdeu 

a cor e o brilho e deixe entrar o 
novo em sua casa e dentro de 
você! 

 

 

Temer sanciona aumento para o Judiciário 
 

 Enquanto a grande massa da população brasileira sofre as 
consequências econômicas e sociais do GOLPE jurídico parla-
mentar que retirou do governo uma presidenta honesta e eleita 
pela grande maioria dos eleitores, a última fase da trama fruto do 
grande acordo nacional com o supremo com tudo como foi dito 
por Romero Jucá foi posta em prática agora no apagar das luzes 
do desgoverno golpista de Temer. Esse AUMENTO VERGO-
NHOSO para os Ministros do STF escancara o GOLPE contra os 
trabalhadores. 


