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Sexta-feira  

O Sindicato quer continuar a ajudá-lo. 
Não fique só, mantenha-se sócio. 

 

Pague sua contribuição sindical mensal no pró-
prio sindicato, através de transferência ou de-

pósito bancário para as contas do Sindsep/MA:  

 

Anti-funcionalismo público, Governo descarta 
ajustes; entidades lutam 

Antes mesmo de se declarar 
pré-candidato à Presidência da 
República, Jair Bolsonaro já dei-
xava evidente seu posicionamen-
to com relação aos servidores pú-
blicos. Considerados pelo militar 
como a raiz da crise econômica 
brasileira, trabalhadores do Esta-
do têm à frente um futuro desfa-
vorável. Desde janeiro, entidades 
sindicais se desdobram para pro-
teger os servidores das mudanças 
anunciadas pela nova gestão do 
Palácio do Planalto. Extinção de 
Ministérios, proibição de ajustes 
salariais e realização de concur-
sos públicos, possibilidade de fim 
do reajuste linear garantido pela 
Constituição Federal, encerra-
mento da aposentadoria pública e 
outras medidas exigem esforços 
redobrados dos sindicatos para 
proteger os direitos da categoria. 

Para o Diretor da Condsef/
Fenadsef, Sérgio Ronaldo da Sil-
va, o contexto pede esforço geral 
dos servidores públicos. "As enti-
dades sindicais estão sofrendo 
um processo de fragilização gra-
ve por conta da Medida Provisó-
ria 873 de Bolsonaro [que alterou 
a forma de financiamento das or-
ganizações]. Querem nos silenci-
ar porque somos nós que temos 
denunciado as tentativas de des-

monte do Estado e porque nós 
brigamos em defesa de quem faz 
a máquina girar. Para garantirmos 
nossos direitos agora, precisamos 
de mobilização de todos e de gen-
te nas ruas. A situação é crítica", 
convoca Sérgio. 
Salários 

Em março, a Condsef/
Fenadsef participou do lançamento 
da Campanha Salarial unificada, 
em que entidades entregaram ao 
diretor do Departamento de Rela-
ções do Trabalho no Serviço Públi-
co Federal, Cléber Izzo, solicitação 
com 22 pontos defendidos pelos 
fóruns, Fonasefe e Fonacate. O 
documento incluiu correção salari-
al com índice próximo de 33%, 
calculado por Dieese e Sinal. A 
defesa era para que índice fosse 
aplicado até janeiro de 2020. En-
tretanto, há dez dias, o Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2020 (PLDO), anunciado pela 
equipe de Paulo Guedes, proibiu o 
reajuste salarial de todas as carrei-
ras federais, exceto de militares.  

Concursos públicos tam-
bém foram vetados para o próxi-
mo ano. Dos cerca de 650 mil 
servidores do Executivo em ativi-
dade, 50% devem se aposentar 
até 2021. Nos últimos dois anos 
mais de 215 mil servidores já se 

aposentaram e mais de 100 mil 
ainda atuam recebendo o chama-
do abono permanência. Sem re-
posição dessa força de trabalho, o 
Estado será desmontado e brasi-
leiros podem ficar sem atendi-
mento público. A intenção do 
Governo é substituir os serviços 
por terceirização e privatizações. 

Ao completar 100 dias de 
gestão, o Ministério da Economia 
declarou ter arrecadado US$ 12,1 
bilhões em privatizações, conces-
sões e desinvestimentos. O anúncio 
foi feito em evento organizado pelo 
Banco Itaú. "A partir disso, percebe
-se quais os objetivos do Governo e 
do lado de quem ele está adminis-
trando o País", aponta Sérgio Ro-
naldo. Enquanto desde 2000, pelo 
menos 884 serviços foram reestati-
zados no mundo, o Brasil está en-
tregando suas estatais. Pré-sal e 
Eletrobrás devem ser vendidas ain-
da neste ano, segundo anunciado 
pela equipe de Guedes. 

Durante a campanha eleito-
ral, Bolsonaro afirmou que o ser-
viço público “é uma fábrica de 
marajás”. O discurso lembra uma 
realidade dura vivida no passado, 
quando Fernando Collor também 
fez a mesma comparação e exo-
nerou dezenas de funcionários. 
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