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Terça-feira  

LDO deve prever reajuste para servidores 
públicos em 2020, segundo relator 

O relatório da proposta 
de Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) de 2020 deve incluir 
a permissão para que o Executivo 
autorize reajuste salarial para o 
funcionalismo público em 2020. 
A medida contraria o governo 
que, na proposta original, envia-
da ao Congresso em abril, prevê 
a possibilidade de aumento ape-
nas aos militares e não para os 
demais servidores. 

Apesar disso, mesmo se 
confirmado no relatório final do 
deputado Cacá Leão (PP-BA), 
que deve ser finalizado neste fim 
de semana, e aprovado por depu-
tados e senadores, essa autoriza-
ção não torna o reajuste obrigató-
rio, mas deixa para o Executivo 
um possível desgaste com servi-
dores públicos. O Congresso tem 
a obrigação constitucional de vo-
tar a proposta de LDO antes do 
recesso parlamentar, que começa 
em 18 de julho. 

Com 2.996 emendas 
apresentadas, a maioria delas 
(1.918) de redação, o prazo para 
essas sugestões de alteração no 
texto foi encerrado na quinta-
feira (4) e Leão, que passou o fim 
de semana em Brasília, pretende 
cumprir o calendário estabelecido 
na Comissão Mista de Orçamen-

to (CMO) e apresentar o relatório 
até este domingo (7). Depois de 
votada na CMO, a proposta pre-
cisa ser analisada por deputados e 
senadores em sessão conjunta do 
Congresso Nacional, cuja data 
está na dependência da evolução 
das discussões da reforma da Pre-
vidência no plenário da Câmara. 

Ao apresentar o  relató-
rio preliminar,  no final de junho, 
Cacá Leão defendeu, entre outros 
pontos, a prorrogação do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Previsto pa-
ra ser extinto em 2020, o Fundo 
divide recursos da União entre 
estados e municípios. “É imperi-
oso garantir a renovação dessa 
importante fonte de financiamen-
to da educação básica. A sua ex-
tinção pode gerar um caos sem 

precedentes para a educação do 
país”, ressaltou. 

O texto em análise prevê 
ainda que o salário mínimo será 
reajustado para R$ 1.040 em 
2020, sem ganho acima da infla-
ção. Na comparação com o valor 
atual do mínimo, R$ 998, o au-
mento nominal será de 4,2%, 
mesma variação prevista para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Para os dois 
anos seguintes, a proposta sugere 
que a correção também siga ape-
nas a variação do INPC. 

Em relação à meta fiscal, o 
projeto da LDO prevê para 2020 um 
déficit primário de R$ 124,1 bilhões 
para o governo central, que abrange 
as contas do Tesouro Nacional, da 
Previdência Social e do Banco Cen-
tral. A meta para este ano é de um 
deficit de R$ 139 bilhões. 

Fonte: congressoemfoco.uol.com.br 

Descontentamento escancarado 
 

Sob vaias e com índice de aprovação mais baixo desde 
o governo Collor, Bolsonaro vislumbra votação da 

proposta de reforma da previdência no Plenário da Câ-
mara nesta semana. Servidores se mobilizam para ato 

de 12 de julho. 
 

Matéria completa em www.condsef.org.br/noticias 
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Campus Ifma Monte Castelo abre seletivo 
para curso na modalidade EJA 

 

PRH/UFMA 
abre inscrições 
para os Cursos  

 
A Pró-Reitoria de Recursos 

Humanos comunica que estão aber-
tas as inscrições para os Cursos de 
Capacitação do Departamento de 
Gestão de Pessoas, referente ao 2º 
semestre de 2019, voltado para os 
servidores técnico-administrativos e 
docentes. 

Os interessados deverão aces-
sar o site da PRH (portais.ufma.br/
PortalProReitoria), onde estão dis-
poníveis a programação dos Cursos 
de Capacitação e o passo a passo 
para as inscrições por meio do SI-
GRH. 
Para mais informações, na Divisão 
de Capacitação, localizada no Edifí-
cio Castelo Branco – Cidade Uni-
versitária Dom Delgado, pelo tele-
fone (98) 3272-8819, ou ainda envi-
ando um e-mail para di-
cap@ufma.br. 

Fonte: Ascom UFMA 

 

O Cego e a Lanterna 
 

Autor desconhecido 
 

O Instituto Federal do Ma-
ranhão (IFMA) Campus Monte 
Castelo publicou, nesta sexta-
feira (05) edital de seleção aos 
cursos da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio na For-
ma Integrada ao Ensino Médio, 
na Modalidade de Jovens e Adul-
tos (EJA), para o ano de 2019.  
No total, 40 vagas estão sendo 
ofertadas para o curso técnico em 
Eletrotécnica. Os interessados 
devem realizar inscrição no perí-
odo de 15 a 26 de julho, de forma 

presencial no Núcleo de Assis-
tência ao Educando do Campus 
mediante preenchimento de for-
mulário de inscrição e questioná-
rio socioeconômico (Anexos I e 
V do edital). 

Os candidatos inscritos se-
rão selecionados mediante análi-
se de questionário socioeconômi-
co e entrevista. Do total das va-
gas,  50%  são reservadas para 
estudantes egressos de escola 
pública.  Os Cursos da Educação 
Profissional Técnica de Nível 

Médio na Forma Integrada ao 
Ensino Médio na Modalidade de 
Jovens e Adultos são direciona-
dos  para quem já concluiu o En-
sino Fundamental ou estão cur-
sando, em 2019, a 8ª ou 9ª série 
do Ensino Fundamental ou a últi-
ma desse ensino na modalidade 
de educação de jovens e adultos, 
em estabelecimento de ensino 
devidamente legalizado. 

O edital pode ser acessado 
em portal.ifma.edu.br. 

Fonte: Ass. Comunicação do IFMA 

Quando saía da casa de um 
amigo tarde da noite, um homem 
cego recebeu deste uma lanterna. 
O cego disse, surpreso: 

“Sou cego. De que me vale 
levar uma lanterna?” 

“Sei disso, mas como vais 
caminhar no escuro, a lanterna evi-
tará que outras pessoas esbarrem em 
vós”, disse o solícito amigo, acen-
dendo a vela dentro da lanterna. 

O homem partiu levantan-
do a lanterna à sua frente. Confi-
ante no fato de que ela evitaria 
acidentes com outras pessoas, ele 
caminhou sem medo ou relutân-
cia ao longo da estrada. 

Nunca ele se sentiu tão 
confiante, sabendo que a lanterna 
era um eficiente aviso de sua pre-

sença no caminho. 
Entretanto, para sua com-

pleta surpresa, de repente al-
guém esbarra fortemente nele, 
que cai ao chão. Irritado com 
isso, o cego grita: 

“Não podeis ver uma lan-
terna aproximando-se?! Com 
certeza és mais cego do que 
eu!!!!” 

Mas o outro homem dis-
se confuso: 

“Mas como poderia ter 
visto uma lanterna apagada nesta 
noite escura?” 

Todo aquele tempo o cego 
carregava a lanterna inutilmente, 
pois o vento tinha apagado a vela 
há muito… 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 

http://motivacaoefoco.com.br/

