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Terça-feira  

 

Ato em repúdio às declarações 
de Paulo Guedes 

 
Os servidores federais rea-

lizam hoje, terça-feira, 11, a par-
tir das 12h30, em frente ao Mi-
nistério da Economia (Bloco P), 
Esplanada dos Ministérios, um 
grande ato em repúdio à recente 
declaração do ministro da econo-
mia, Paulo Guedes, que compa-
rou os servidores a “parasitas”, e 
também para cobrar respeito e 
exigir a imediata abertura das 
negociações da Campanha Salari-
al 2020. 

O ato também marca o lan-
çamento oficial da Campanha 
Salarial Unificada dos servidores 
dos Três Poderes, com a entrega 
no ministério da pauta de reivin-
dicações do funcionalismo. A 
atividade também vai cobrar au-
diência com o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, solicitada 
pela Condsef/Fenadsef e demais 
entidades representativas da cate-
goria. 

Com informações da Condsef. 

Para Dieese, Congresso deve legislar sobre a desa-
posentação 

 

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) concluiu na última 
quinta-feira (6) julgamento em 
que considerou ilegal a desapo-
sentação. 

A Corte analisou embargos 
de declaração contra decisão toma-
da em 2016, quando foi fixada co-
mo inconstitucional a possibilidade 
do segurado pedir a revisão dos 
valores recebidos após voltar a tra-
balhar e contribuir para o Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) 
depois de se aposentar. Segundo os 
ministros, não há previsão legal 
para “o direito a desaposentação ou 
reaposentação”. 

Contudo, os ministros tam-
bém decidiram que a decisão não 
deve retroagir, e aqueles aposenta-
dos que conseguiram na Justiça, 
por meio de ações individuais ou 
coletivas, a revisão dos valores, 
manterão os benefícios reajustados 

para os casos com trânsito em jul-
gado – quando não cabe mais ne-
nhum recurso da decisão. 

Para o diretor técnico do 
Dieese, Fausto Augusto Junior, 
caberia ao Congresso Nacional 
estabelecer as normas que garan-
tissem a desaposentação e reapo-
sentação. Ele avalia que, por um 
lado, a decisão do STF faz senti-
do, já que no atual modelo a con-
tribuição do trabalhador serve 
para financiar todo o sistema pre-
videnciário, e não para o seu pró-
prio benefício. 

No modelo de capitaliza-
ção, que chegou a ser proposto 
pelo ministro da Economia Paulo 
Guedes, é que o trabalhador con-
tribui para uma conta individual, 
proposta que foi derrotada duran-
te a discussão da “reforma” da 
Previdência, por causar distor-
ções ainda maiores e contribuir 

para o avanço da desigualdade, 
como foi o caso do Chile. 

Por outro lado, Fausto afirma 
que a forma do sistema atual esta-
belece o cálculo do benefício a par-
tir do tempo de contribuição. Ain-
da mais depois da aprovação da 
“reforma” da Previdência, que es-
tabeleceu que o aposentado terá 
que contribuir por 40 anos para 
alcançar o valor integral da aposen-
tadoria, seria justo que ele pudesse 
completar esse cálculo caso voltas-
se a trabalhar e contribuir depois de 
se aposentar. “A gente precisava 
encontrar um mecanismo de equi-
valência que pudesse resolver pelo 
menos esse problema. Se não está 
previsto, cabe aos legisladores de-
cidir sobre a questão”, afirmou a 
jornalista Marilu Cabañas, para o 
Jornal Brasil Atual, nesta segunda-
feira (10). 

Fonte: CUT 
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Baile dos 
 

 

O Sindsep/MA através da 

Secretaria de Cultura, Espor-

te e Lazer, realizará no dia 

16 de fevereiro, o Baile dos 

Indignados, comemorando 

os 30 anos da entidade. 

O evento vai acontecer na 

Aserma, das 13 às 18h, com 

a animação da Banda os Tra-

paceiros. 

Uma pessoa especial deixou 
este mundo e o tornou mais cin-
zento com sua despedida. Pessoas 
assim jamais deveriam partir. 

Antônio Pereira da Silva, 
servidor da Funasa em Vargem 
Grande, ajudou a edificar o Sin-
dsep/MA, e fez dessa instituição 
uma das mais respeitadas do Mara-
nhão.  

Ao longo desse período de-
monstrou a sua preocupação com o 
bem estar social e com o próximo, 
mostrando-nos que a luta por uma 
sociedade mais justa deve ser ain-
da mais contundente.  

Após a sua viagem tudo 
está mais triste, as lágrimas caem 

sem aviso e a esperança parece 
menor. Mas a verdade é que a 
vida continua e aqueles que ama-
mos continuam vivos através de 
nós. 

Não podemos desistir, jogar 
fora toda alegria e fechar as portas 
a todos os sorrisos. É preciso ter fé 
no amanhã e aceitar os desígnios 
de Deus. 

Não é fácil, mas é o único 
caminho para retomar a alegria de 
viver. Temos de ser fortes, arru-
mar uma nova forma de enxergar a 
vida. Porque o luto é eterno quan-
do o amor é infinito. Força. 
* fragmentos de texto retirados do 
site: mensagensdeconforto.com.br 

 

É sensato ser otimista 
 

Independentemente do que 
têm sido os seus dias, ou quais-
quer que sejam suas circunstân-
cias, só existem duas formas de 
encarar a vida: de forma positiva 
ou de forma negativa. Você terá 
que escolher uma das duas op-
ções e não é difícil adivinhar qual 
das duas trará melhores resulta-
dos. 

É verdade que olhar para o 

futuro com positividade não vai 
fazer com que tudo seja exatamen-
te da forma que desejamos. Mas 
quando somos positivos minimiza-
mos nossos problemas, não parali-
samos diante dos obstáculos e 
nunca deixamos de procurar uma 
saída para as dificuldades, saída 
essa que acreditamos convicta-
mente existir. 

Você nunca perderá nada 

em ser positivo. Muito pelo con-
trário, esse estado de espírito fará 
com que mais portas se abram e 
atrairá felicidade para sua vida. 
Enxergue tudo com verdadeira 
alegria. Viva na expectativa de 
coisas enriquecedoras. Acredite 
que ao adotar esse comporta-
mento você estará dando ao seu 
coração tudo que ele merece. 

Fonte: mundodasmensagens.com 


