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Decisão de Bolsonaro em acabar com concursos
públicos vai sucatear atendimento
No projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para
2020, apresentado pelo governo
de Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso Nacional, não há previsão
para a realização de qualquer
concurso público na esfera federal, nem reajustes salariais para
os servidores. A única exceção é
feita aos militares, que terão ganhos de acordo com a reestruturação da carreira proposta pelo
governo, com impacto previsto
no orçamento de R$ 86,85 bilhões nos próximos dez anos.
A decisão do governo vai
refletir na qualidade do atendimento à população brasileira,
alerta Pedro Armengol, secretário

-adjunto de Relações do Trabalho
da CUT. Segundo ele, a redução
no número de profissionais vai
trazer graves consequências e
sucatear os serviços públicos na
saúde, educação, saneamento básico e na segurança, entre outras
áreas essenciais.
Armengol alerta que a situação ainda vai se agravar porque
mais da metade dos servidores
deve se aposentar em cinco anos.
“Essa política de não reposição de mão de obra vai precarizar ainda mais os já precários ----serviços públicos”, afirma o dirigente.
Segundo secretário-adjunto
de Relações do Trabalho da

CUT, os serviços públicos no
país vêm sendo deteriorados desde a Emenda Constitucional (EC)
nº 95, aprovada no governo do
golpista e ilegítimo Michel Temer (MDB), que congelou os
gastos públicos e não permite que
exista uma margem no orçamento do Executivo para a contratação de novos servidores.
Segundo ele, com a EC 95
associada à linha da política ultraliberal do estado mínimo defendida pelo ministro da Economia, o banqueiro Paulo Guedes, a
tendência é piorar ainda mais a
qualidade dos serviços.
Fonte: CUT

IFMA realiza mostra “Mermã, vamos ao cinema!” dias 25 e 26
Uma mostra “feita por mulheres, para todos os gêneros”.
Esse é o projeto de extensão
“Mermã, vamos ao cinema!”, do
Instituto Federal do Maranhão
(IFMA), que realizará sessões
com exibições de filmes e conversa com cineastas maranhenses, nos dias 25 e 26 de abril, no
Palacete Gentil Braga, em São
Luís. A programação é aberta ao
público.

Um dos objetivos da mostra é proporcionar ao público
participante o contato com realizadoras de cinema e, principalmente, utilizar a sétima arte como ferramenta de discussão sobre questões relevantes para o
universo feminino, como a violência de gênero, misoginia, sexualidade, racismo, classe social,
dentre outros. Serão exibidos filmes das cineastas maranhenses

Nádia de Cássia, Áurea Maranhão, Neila Albertina e Nayra
Albuquerque. Participarão ainda
como convidadas Brunna Laboissière, Yasmin Thayná e Viviane
Ferreira, destacadas cineastas do
circuito nacional.
O projeto é realizado com a
parceria do Núcleo de Produção
Digital do Maranhão (NPD) e a
Fundação Nagib Haickel.
Fonte: IFMA
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