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Quinta-feira  

Economia mostra que governo deve incluir setor 
público no orçamento 

Enfrentando os reflexos de 
um PIB (Produto Interno Bruto) 
frustrante (1,1%), derretimento de 
bolsas de valores pelo mundo, altas 
sucessivas no dólar e desvaloriza-
ção do real, o presidente Jair Bolso-
naro defendeu as reformas Admi-
nistrativa e Tributária em viagem 
aos EUA. Bolsonaro usou o inchaço 
no setor público como argumento 
para defender a reforma Adminis-
trativa. Esse é um dos muitos mitos 
criados em torno do setor público 
para defender o desmonte do Esta-
do, mas dados do próprio governo 
contradizem a informação. Desde o 
início do seu mandato, o governo 
reduziu em 31 mil o número de 
servidores alcançando o menor 
contingente dos últimos 20 anos, 
enquanto que nesse período a po-
pulação cresceu e naturalmente o 
número de servidores deveria au-
mentar acompanhando essa de-
manda e não cair dificultando aces-
so à políticas públicas e tornando 
os serviços públicos cada vez mais 
precários. 

Apesar de todos os indicati-
vos econômicos apontarem para os 
equívocos desse caminho, o gover-
no dá sinais de que vai insistir na 
condução de políticas ultra neolibe-
rais que desmontam o Estado. Es-

ses mesmos indicativos levaram o 
presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia, a admitir que é 
necessário investir no setor público 
e que apenas reformas não farão a 
economia do País crescer. A flexibi-
lização do teto de gastos (EC 
95/16), que congela investimentos 
públicos por 20 anos, já é tema ci-
tado nos corredores do Congresso 
Nacional. A Condsef/Fenadsef de-
fende a revogação da emenda.  

Para a Confederação é preci-
so seguir apontando as enormes 
contradições no discurso ultra neo-
liberal que inviabiliza investimentos 
públicos enquanto garante rendi-
mentos bilionários ao mercado fi-
nanceiro. "Quando aprovaram a 
reforma Trabalhista prometeram 
empregos, o que não ocorreu. Com 
a reforma da Previdência, o discur-
so foi de que a medida atrairia in-
vestidores privados, a economia 
iria decolar, mas o que se vê é a 
maior fuga de capitais da história 
no mercado brasileiro. Com as re-
formas adminstrativa e tributária 
não será diferente. O discurso e a 
prática não se alinham e a classe 
trabalhadora precisa estar atenta a 
isso e lutar contra retrocessos", 
pontuou Sérgio Ronaldo da Silva, 
secretário-geral da Confederação.  

 
Dia 18 Eu Vou: 10 motivos 
A Condsef/Fenadsef lançou 

uma série de dez motivos para que 
servidores e servidoras se mobili-
zem e participem no próximo dia 
18 do Dia Nacional de Lutas em 
Defesa dos Serviços Públicos, con-
tra as privatizações, por empregos 
e democracia. Inaugurando os mo-
tivos a entidade lembra que a mai-
oria dos servidores do Executivo 
amarga congelamento salarial des-
de janeiro de 2017. A falta de con-
cursos, acúmulo de funções e o 
aumento das alíquotas previdenci-
árias a partir desse mês também 
estão entre os motivos.  

Todos levam ao reflexo do 
caos no setor público. No INSS, 
quase 2 milhões esperam nas filas 
para receber direito a aposentado-
ria ou outros benefícios como auxí-
lio maternidade. Estatais como a 
Eletrobras, responsável pela gera-
ção de 1/3 da energia de nosso Pa-
ís, estão na mira das privatizações 
que precisam ser barradas. Na Area 
Ambiental foi registrada diminui-
ção de 34% nas multas aplicadas, 
menor nível em 24 anos. Em diver-
sos outros órgãos é visível o prejuí-
zo da falta de investimentos públi-
cos.  

Na campanha para chamar 
os servidores a participar dos atos 
na próxima quarta, 18, a Condsef/
Fenadsef lembra que o Brasil preci-
sa é de um número maior de servi-
dores qualificados para atender a 
população. O Brasil precisa de in-
vestimentos no setor público. Por 
isso, conclamamos a todos e todas: 
No #Dia18EuVou! 

Fonte: Condsef 
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ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO – IFMA – CAMPUS SÃO JOÃO DOS 

PATOS - MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2020 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, 

em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos estatutários do 

IFMA – CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, para participarem da Assembleia Por Local de Trabalho no 

dia 16 de março de 2020, às 09:30h, no auditório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, localizado na Avenida Padre Santiago s/nº - Santiago – São João dos Patos/MA, para discutirem 

e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1– Greve Geral dos Servidores Públicos Federais prevista para o dia 

18/03/2020 e 2 - Informes. 

 

São Luís - MA, em 11 de março de 2020. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 

ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO – M.SAÚDE -  SÃO JOÃO DOS  

PATOS - MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08/2020 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, 

em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos estatutários do M. 

Saúde–  SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, para participarem da Assembleia Por Local de Trabalho no dia 16 de 

março de 2020, às 09:30h, no auditório do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Mara-

nhão, localizado na Avenida Padre Santiago s/nº - Santiago – São João dos Patos/MA, para discutirem e de-

liberarem sobre a seguinte pauta: 1– Greve Geral dos Servidores Públicos Federais prevista para o dia 

18/03/2020 e 2 - Informes. 

 

São Luís - MA, em 11 de março de 2020. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 


