
 

Ano XVIII  Nº 3919 
31 de Janeiro de 2020 

Sexta-feira  

Com salários congelados, servidores terão renda 
ainda menor a partir de março 

 

A maioria dos servidores 
federais, que já está com salários 
congelados há três anos, vai ter a 
renda reduzida a partir de março. 
Os descontos das novas alíquotas 
previdenciárias que vão de 7,5% a 
22% começam a ser aplicados e 
muitos vão sentir no contracheque 
uma redução ainda maior de seu 
poder de compra. Para auxiliar ser-
vidores ativos que ingressaram an-
tes e depois de 2013, aposentados e 
pensionistas, a subseção do Dieese 
na Condsef/Fenadsef elaborou cal-
culadoras que promovem o cálculo 
dos descontos a partir do valor da 
remuneração de cada servidor. No 
caso dos aposentados e pensionis-
tas os descontos incidem a partir 
do valor do teto do INSS, atualiza-
do em R$6.101,06.  

Para saber o valor do des-
conto acesse os links correspon-
dentes, faça o download da sua 
tabela de interesse. Ao inserir o 
valor de seu salário, observe o 
lugar de destaque em amarelo. É 
lá que o valor do salário será di-
gitado. Depois é só clicar "enter" 
e conferir o resultado que mostra 
o valor do desconto com a nova 
alíquota. A calculadora também 
mostra a diferença a mais que 
será descontada de cada salário a 
partir de março.  

Campanha Salarial 
Tendo como uma das rei-

vindicações a reposição de per-
das inflacionários dos últimos 
anos, a categoria se prepara pa-
ra lançar sua campanha salarial 
2020. Nessa quarta-feira, a 
Condsef/Fenadsef participou de 
reunião do Fonasefe, fórum que 
reúne entidades que represen-
tam o conjunto dos servidores 
das três esferas. Duas ativida-
des já estão agendadas. No dia 
11 de fevereiro, as entidades 
vão ao Ministério da Economia 
protocolar as reivindicações 
que unificam os servidores e 
cobram uma audiência com o 
ministro Paulo Guedes. 

Outro item de destaque da 
pauta é cobrar a equiparação da 
contrapartida paga por governo 
e servidores nos planos de saú-
de de autogestão. Os aumentos 
anunciados pelos principais pla-
nos, Geap e Capsaúde, são ou-
tro fator que reduz de modo 
dramático a remuneração da 
maioria. No dia 12 a Condsef/
Fenadsef participa também de 
ato no auditório Nereu Ramos, 
na Câmara dos Deputados, con-
vocado pela Frente Parlamentar 
em Defesa dos Serviços Públi-
cos.  

18 de março é dia de luta 
Na agenda de atividades já 

programadas o dia 18 de março, 
dia nacional de luta e paralisação 
de atividades em defesa dos ser-
viços públicos, contra as privati-
zações e pela soberania nacional 
é muito importante. Como lem-
bra o secretário-geral da Condsef/
Fenadsef não há zona de conforto 
e todos os trabalhadores devem 
se engajar no diálogo e na mobi-
lização para as atividades agen-
dadas. A luta contra a reforma 
Administrativa também está em 
destaque nesse calendário de ati-
vidades. 

A mobilização e a unidade 
dos servidores em seus locais de 
trabalho, a organização para pro-
mover um diálogo amplo com a 
sociedade e o reforço do trabalho 
de força tarefa no Congresso Na-
cional estão no conjunto de ações 
primordiais nesse momento de 
ataques constantes ao setor públi-
co e que já mostram os efeitos 
perversos no caos no atendimen-
to à população e na ausência de 
políticas públicas capazes de dar 
conta da demanda da sociedade. 
É preciso barrar o desmonte do 
Estado brasileiro. A participação 
de todos é fundamental.  

Fonte: Condsef 

Nas redes sociais, quando tratar do tema use as hashtags  
#NãoàReformaAdministrativa   #ServidoresExigemRespeito    #EuDefendoOsServiçosPúblicos 

Vamos juntos! 
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Com Os Olhos Completamente Fechados 
 

Autor desconhecido 
 

Para aqueles que fogem 
de qualquer forma organizada 
de viver, ou que acham que 
sua bagunça é devidamente 
organizada, o planejamento 
certamente passa longe de ser 
utilizado. Com o dia cada vez 
mais cheio de tarefas e ativi-
dades, a busca pela rotina atra-
vés do planejamento não deve-
ria ser assim tão dispensado. 

Certamente para ter um 

com resultado, o erro e a falta de 
tempo devem ser completamente 
descartados. Iniciar uma ativida-
de com o tempo reduzido pela 
falta de organização poderá atra-
palhar os pensamentos, escapan-
do as melhores ideias e assim 
provavelmente não levando ao 
sucesso. 

Para alcançar o objetivo, 
qualquer que seja, primeiro de 
tudo é preciso ter a certeza de todo 

o processo necessário para che-
gar até ele. Imprevistos sempre 
existirão, mas conhecer pelo me-
nos o caminho até o melhor re-
sultado é o mínimo para conse-
guir alcançá-lo. Como seria che-
gar ao destino com os olhos 
completamente fechados? Pense 
nisso e certamente obter o suces-
so ficará pelo menos um pouco 
mais fácil. 
Fonte: mundodasmensagens.com 

Aceite as surpresas da vida 
 

Autor desconhecido  

A vida é uma jornada 
cheia de surpresas. É preciso 
coragem, perseverança, amor e 
muita generosidade para achar 
as boas surpresas, pois a vida às 
vezes as esconde muito bem, 
em lugares que nunca imagina-
mos. 

Quem passa pela vida sem 
buscar essas surpresas, nunca 
viveu de verdade. A vida é essa 
busca constante por coisas ines-
peradas e surpreendentes que 
nós presenteiam com felicidade. 

Por isso, entregue-se à vida, apro-
veite as oportunidades que a vida 
te oferece. Não tenha medo, acre-
dite no seus sentimentos e faça 
aquilo que manda o seu coração. 
No final, você provavelmente se 
arrependerá daquilo que não fez. 
Do amor que não viveu, da árvore 
que não abraçou, da viagem que 
adiou, do trabalhou que recusou 
por não acreditar em você. 

Inspire-se! Leia poesias, 
viaje, aprenda outras culturas, 
converse com estranhos, escute o 

 
coração do próximo mas acima 
de tudo escute o seu coração. 
Deixe a sua esperança crescer, a 
sua fé tomar conta de você até 
derrotar todos os seus medos. 

Nunca deixe de sonhar e 
tente realizar ao máximo seus 
sonhos. Sonhos realizados são 
lindas surpresas da vida. Sonhos 
adiados trazem grande amargu-
ra. Não deixe nunca a amargura 
tomar conta de você. Chore, gri-
te e expulse a amargura. E deixe 
o amor, a paz e o perdão envol-
verem todo o seu ser. 

Só assim a vida poderá 
revelar suas lindas surpresas! 
Fonte: mundodasmensagens.com 


