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Quarta-feira  

Atacando imprensa, Bolsonaro desmente fim da 
estabilidade de servidor 

Em resposta a matéria publi-
cada pelo Correio Braziliense, o 
presidente Jair Bolsonaro desmen-
tiu que estaria pensando em por 
fim à estabilidade do servidor pú-
blico. A declaração foi feita em 
tom de ataque à imprensa. Na saída 
do Palácio da Alvorada, Bolsonaro 
disse que a matéria seria uma 
"covardia e patifaria". "Nunca falei 
nesse assunto. Querem jogar o ser-
vidor contra mim. Como ontem a 
Folha de S.Paulo queria me ligar 
ao problema em Minas Gerais. Um 
esgoto a Folha de S.Paulo”, disse 
Bolsonaro a jornalistas. Para a 
Condsef/Fenadsef o que tem impe-
rado é um ambiente de desconfian-
ça. Não é de hoje que o fim da es-
tabilidade vem sendo mencionado 
dentro de uma possível reforma 
Administrativa. 

A ameaça a estabilidade vem 
em um contexto onde tem aumen-
tado o número de denúncias de 
assédio moral e mesmo servidores 
que estão tendo suas vidas ameaça-
das por exercer suas funções. Foi o 
caso recente denunciado 
em reportagem no Fantástico de 
servidores da Area Ambiental que 
receberam por mais de uma vez 
ameaça a suas vidas. Em tom ríspi-
do, ministros como o do pró-
prio Meio Ambiente e o 

da Economia já promoveram ata-
ques e ofensas a servidores públi-
cos. 

Há, portanto, não só insegu-
rança como insatisfação dos servi-
dores federais frente a uma política 
de austeridade que avança no go-
verno Bolsonaro e prega o fim dos 
serviços públicos. "A intenção de-
clara por inúmeras vezes de que o 
governo pretende "privatizar tu-
do" é indício suficiente para asse-
gurar que os planos do governo 
para o setor público não são favo-
ráveis", destaca Sérgio Ronaldo da 
Silva, secretário-geral da Condsef/
Fenadsef. 

 
Falta diálogo 

Outro indicador que a Confe-
deração aponta como agravante e 
que amplia o clima de incertezas 
dos servidores por parte do gover-
no está na ausência de um diálogo 
permanente. Por isso, muitas das 
intenções do governo os servidores 
têm descoberto por meio de notí-

cias veículas na imprensa via de-
clarações de membros do governo 
ou do próprio presidente. 

Hoje, a notícia de um Projeto 
de Lei (PL) que está sendo debati-
do na Câmara dos Deputados e 
prevê uma progressão salarial, pri-
vilegiando militares de alta patente, 
que varia de 3,82% a 59,49%, ge-
rou inconformidade. Servidores 
civis não estão sequer incluídos 
no orçamento 2020 sendo que a 
grande maioria está há mais de 
dois anos com salários congelados. 
"Diante de tudo que temos acom-
panhado, não há, na conjuntura 
atual, possibilidade de algum servi-
dor estar seguro no que diz respeito 
a manutenção de seus direitos", 
pontua Sérgio. "Mas estamos per-
manentemente atentos e prontos a 
seguir lutando por serviços públi-
cos de qualidade e pela valorização 
dos servidores em todo Brasil", 
acrescentou. 

 
Fonte: Condsef/Fenadsef 
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ASSEMBLEIA REGIONAL GERAL 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 016/2019 
 

Eleição  de Delegados (as) aos XIII CONCONDSEF e IV CONFENADSEF 
 

O Presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos Fede-
rais no Estado do Maranhão - 
SINDSEP/MA, CNPJ 
35.192053/0001-36, no uso de 
suas atribuições estatutárias, 
convoca os (as) associados (as), 
que estejam no gozo de seus 
direitos estatutários, para parti-
ciparem das Assembleias Regi-
onais Gerais, abaixo especifica-
das, na forma do Estatuto do 
SINDSEP-MA e os da CON-
DSEF e FENADSEF, com a 
seguinte pauta: 1) Informes 
conjunturais; 2) Eleição de 

Delegados (as)  ao  Congressos: 
XIII da Confederação dos Tra-
balhadores no Serviço Público 
Federal – CONDSEF e o IV da 
Federação Nacional dos Traba-
lhadores do Serviço Público 
Federal – FENADSEF, nos lo-
cais e datas a abaixo elencadas, 
sendo que, nas Regionais de Im-
peratriz, Pindaré-Mirim e Pedrei-
ras elegerão, no total, até três (3) 
Delegados (as), sendo um (a) em 
cada, e na Regional de São Luís 
serão eleitos até dezesseis (16) e 
mais o (a) representante da Dire-
ção. 

 

 
 

São Luís-MA, em 8 de outubro de 2019. 
 

Raimundo Pereira de Souza, 
Presidente 

REGIONAL LOCAL DATA HORA 

IMPERATRIZ 
AUDITÓRIO URS - RUA CORIOLANO MILHOMEM, 
721 CENTRO - IMPERATRIZ 

14/10 15:00 

PINDARÉ 
AUDITORIO URS - PRAÇA LEÃO MALUF, 8 - CENTRO 
PINDARÉ MIRIM 

15/10 14:00 

PEDREIRAS 
CRESSUPE – AVENIDA MARLY BOUERES, 1384 – 
BAIRRO MUTIRÃO – PEDREIRAS 

16/10 08:30 

SÃO LUIS 
AUDITORIO – AVENIDA NEWTON BELLO, 524 – 
MONTE CASTELO – SÃO LUÍS 

13/11 16:00 

Desigualdade:  
Alimentação pesa três vezes mais no 

orçamento dos pobres, diz IBGE 
 

Matéria completa em www.cut.org.br/noticias 


