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Segunda-feira  

Federais pedem audiência com ministro Paulo Guedes 

O Fórum das Entidades 
Nacionais dos Servidores Pú-
blicos Federais (Fonasefe), que 
reúne servidores do Executivo, 
Legislativo e Judiciário, protocolou 
nessa quinta-feira, 30, um pedido 
de audiência com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Com 
uma reforma Administrativa 
que deve ser encaminhada ao 
Congresso Nacional em feve-
reiro, os representantes dos ser-
vidores nunca foram recebidos 
para debater a proposta. A ca-
tegoria quer ser ouvida sobre o 
que tem sido divulgado até o 
momento e também apresentar 
a pauta prioritária de reinvindi-
cações do setor. Os servidores 
buscam a reabertura imediata 
de um canal permanente de ne-
gociações. 

No dia 11 de fevereiro 
uma atividade deve marcar o 
lançamento da Campanha Sala-
rial unificada dos federais. No 
dia 12, a Condsef/Fenadsef 
também participa de ato no au-
ditório Nereu Ramos na Câma-
ra dos Deputados, convocado 
pela Frente Parlamentar Mista 
em Defesa dos Serviços Públi-
cos, contra as privatizações, 
por soberania nacional e contra 
o desmonte do setor público. 

Sobre o conteúdo da re-
forma Administrativa, não fal-
ta especulação. O que se conhe-
ce até o momento vem das de-
clarações que têm sido dadas 
por membros do governo, in-
cluindo o próprio ministro que 
hoje pelo Twitter do Ministério 
da Economia reforçou intenção 
de acabar com a estabilidade no 
setor público. Na semana pas-
sada o presidente Jair Bolsona-
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Vamos juntos! 

ro menciou que o governo pre-
cisaria vencer a "guerra da in-
formação" para aprovar a refor-
ma Administrativa. 

Além de questionar uma 
série de argumentos e declara-
ções já dadas sobre o tema, os 
representantes dos servidores 
acreditam que sem diálogo não 
é possível avançar com suces-
so em uma proposta que pode 
aprofundar problemas ao invés 
de melhorar como o governo 
tem propagado. Para a Con-
dsef/Fenadsef ninguém melhor 
do que os servidores para pro-
mover esse debate e apontar 
também ideias e estratégias em 
torno de melhorias para o setor 
público. No entanto, o que tem 
acontecido vem na direção 
contrária, a de promover o 
desmonte acelerado e fim dos 
serviços prestados à popula-
ção. 

 
Mais pobres sofrerão 
 

Como apontou ao Correio 
Braziliense o presidente do Con-
selho Federal de Economia 
(Cofecon), Antônio Corrêa de 
Lacerda, a reforma administrati-
va "tem como consequência prá-
tica o corte de atividades essen-
ciais, como saúde, educação, 
saneamento, redução da capaci-
dade de demanda e impactos 
negativos no crescimento econô-
mico". E quem deve sofrer com 
isso são os mais pobres. "A vi-
são do chamado Estado mínimo 
e a ojeriza à atividade do setor 
público, a exemplo da crise do 
INSS, pode trazer sério prejuí-
zos à população e a outros seto-
res”, disse Lacerda. 

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 serviços públicos, 
contra as privatizações e pela 
soberania nacional é muito im-
portante. Como lembra o secre-
tário-geral da Condsef/Fenadsef 
não há zona de conforto e todos 
os trabalhadores devem se en-
gajar no diálogo e na mobiliza-
ção contra o desmonte dos ser-
viços públicos. 

A mobilização e a unidade 
dos servidores em seus locais 
de trabalho, a organização para 
promover um diálogo amplo 
com a sociedade e o reforço do 
trabalho de força tarefa no Con-
gresso Nacional estão no con-
junto de ações primordiais nes-
se momento de ataques cons-
tantes e que já mostram os efei-
tos perversos no caos no atendi-
mento à população e na ausên-
cia de políticas públicas capa-
zes de dar conta da demanda da 
sociedade. É preciso barrar o 
desmonte do Estado brasileiro.  

Condsef/Fenadsef 
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Certa vez um profeta e seu dis-
cípulo, estando em viagem pediram 
pousada em uma das residências que 
encontraram ao longo do caminho. 

Na hora do jantar, foi-lhe ser-
vido como alimentação apenas um 
copo de leite. 

Era a única coisa que o dono 
da casa tinha para oferecer, embora 
todos que ali moravam fossem pesso-
as saudáveis, tanto os pais como os 
filhos. 

A terra era boa, tinha bastante 
área para plantio, porém a família 
nada cultivava. 

Em toda a terra possuíam ape-
nas uma vaca leiteira, de onde vinha 
o leite que sustentava toda a família. 

Pela manhã o profeta e o discí-
pulo levantaram, agradeceram à hos-
pedagem e continuaram a viagem. 

Um pouco adiante da casa, 
viram que a vaca pastava á beira de 
um precipício. 

O profeta então ordenou ao 
discípulo: Vá até ali e empurre a vaca 
para o penhasco. 

O discípulo inicialmente relutou, 
mas como era obediente a seu mestre fez 
o que o profeta mandara e empurrou a 
vaca no precipício. 

A vaca morreu na queda e o 
discípulo ficou bastante consternado. 

Alguns anos se passaram e o 

profeta e o discípulo voltaram nova-
mente àquela região e novamente pedi-
ram pousada na mesma casa. 

Observaram, imediatamente, que 
alguma coisa havia mudado naquela 
família. 

Já se viam plantações ao redor 
da casa, animais pastavam no terreno, 
todos se movimentavam e ocupavam-
se com algumas tarefas. 

Na hora do jantar, lhes foi servi-
da uma comida excelente, preparada 
com os alimentos colhidos da própria 
terra, o que motivo de orgulho para 
todos. Pela manhã, profeta e o discípulo 
despediram-se da família e continuaram 
a viagem. 

Esta parábola traz com sigo um 
ensinamento muito importante, de que 
mudar de hábitos exige sacrifício. 

Mas o que e um hábito? 
Uma boa definição para isto se-

ria (hábito e tudo aquilo que aprende-
mos por freqüente repetição) você já 
notou que temos bons e maus hábitos 
na vida, uma vez que sabemos que o 
habito e o produto e a repetição o pro-
cesso, temos que aprender a sujeitar 
nossa alma no altar da palavra de Deus, 
pois a um atributo nela que muitos des-
conhecem, sabe qual e? 

Nossa alma e capaz de se tornar 
na quilo que mais ha submetemos. 

A família desta parábola se sub-

meteu por muito tempo a uma única 
forma de adquirir seu sustendo, mas 
com o passar dos anos eles desenvol-
veram um habito, e justamente este 
habito limitou toda família, para viver 
uma vida diferente. 

O profeta fez algo radical para 
que eles pudessem explorar tudo que 
estava em sua volta. 

Eu costumo dizer que um dos 
papeis da mensagem de Jesus e nos 
levar a desaprender, talvez você tenha 
notado que em sua vida a muitos hábi-
tos que precisão ser retirados, que já 
estão ai por muito tempo e quem sabe 
esta não e a hora de empurrar esta vaca 
no precipício, para que possa viver 
uma vida livre para gloria de Deus. 
Fonte: mensagensereflexoes.com.br  

Mudar hábitos exige sacrifícios 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 02/2020 

 
  O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA,  no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca os filiados para participarem da assembleia geral extraordinária, que será realizada no dia 05 
de fevereiro de 2020, às 16h, em primeira convocação, e às 16h30min, em segunda convocação, com qualquer número de pre-
sentes, no Auditório do sindicato, localizada na Avenida Newton Bello, 524 – Monte Castelo – São Luís/MA, para discussão e 
deliberação dos seguintes pontos de pauta. 1) Eleição de delegados (as) para participarem da PLENÁRIA NACIONAL ORDI-
NÁRIA e da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Federação Nacional dos Trabalhadores no Servi-
ço Público Federal – FENADSEF/CONDSEF,  que acontecera no dia 13 de fevereiro de 2020, no auditório do 
SINDSEP-DF (Setor Bancário Sul – SBS, Quadra 1, Bloco “k”, Ed. Seguradoras, 17º Andar), para debater e deliberar sobre os 
seguintes pontos de pauta: 1) Informes;2) Avaliação da Conjuntura/Reforma Administrativa; 3) Campanha Salarial 2020; 4) 
Calendário de Atividades; 5) Mobilização/Greve do dia 18/03/2020 e 6) Encaminhamentos.   
 

São Luis, 30 de janeiro de 2020. 
Raimundo Pereira de Souza -  Presidente 

 


