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Sexta-feira  

Trabalhadores realizam ato em defesa dos  
serviços públicos 

No próximo dia 18 de março, 
o Sindsep/MA, as centrais, demais 
entidades sindicais, movimento es-
tudantil e social, irão realizar um 
Dia Nacional de Lutas, Protestos e 
Paralisações. 

O evento vai acontecer na 
Praça Deodoro, a partir das 16h, e 
terá como foco a defesa dos servi-
dores públicos, empregos, direitos e 
democracia. 

Na semana que antecede os 
atos, a Condsef/Fenadsef está divul-
gando uma lista de dez motivos que 
servidores federais tem para se unir 

às atividades de 18 de março.  
Entre os motivos já destaca-

dos pela entidade estão: 1) Seu sa-
lário está congelado desde 2017; 2) 
Não haverá concursos e você vai 
continuar acumulando trabalho; 3) 
A partir desse mês, você tem que 
contribuir mais com a Previdência; 
4) O governo quer privatizar tudo, 
vender o Brasil e demitir servidores, 
mas não estamos à venda; 5) A es-
tabilidade está em risco.  

#Dia18EuVou. A hashtag já 
está sendo usada por muitos servi-
dores públicos nas redes sociais e 

deve tomar corpo em atividades, 
paralisações, rodas de debate e atos 
no próximo dia 18 no Dia Nacional 
em Defesa dos Serviços Públicos, 
contra as privatizações, por empre-
gos e democracia convocado pelas 
centrais sindicais.  

Servidores federais, estaduais 
e municipais devem se unir no dia de 
protestos contra as políticas ultra 
neoliberais que estão em curso e im-
pactam servidores e serviços públi-
cos. O desmonte e a retirada de direi-
tos, além de ameaças, assédio e ata-
ques que servidores tem sofrido com 
frequência são o combustível dos 
atos que estão sendo convocados 
pelas centrais e organizados com 
entidades e movimentos sociais que 
também são afetados com a redução 
de políticas públicas. "Essa é uma 
luta dos servidores, mas é também 
de toda a população usuária dos ser-
viços públicos", registra Sérgio Ronal-
do da Silva, secretário-geral da Con-
federação.  

Com informações repassadas 
pela Condsef. 

CUT/MA convida para cerimô-
nia de posse da nova Direção 

A Central Única dos Trabalhadores no 
Maranhão (CUT/MA), realiza hoje, 13, a pos-
se da nova Diretoria para o quadriênio 
2020/2023. 

O evento vai acontecer na sede da CUT/
MA, a partir das 19h. 

A sede da CUT/MA está localizada na 
Rua Santo Antônio, nº 294, Centro. 
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Governo parece não ter dimensão da crise que se 
avizinha, diz Dieese 

Segundo o diretor técnico do 
Dieese, Fausto Augusto Junior, o 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, parece não ter a real dimen-
são da crise econômica internacio-
nal que se anuncia na esteira da 
pandemia do coronavírus. Nesta 
quarta-feira (11), Guedes enviou 
ofício ao Congresso Nacional em 
que pede a “aceleração da agenda 
de reformas” e aprovação de 19 
propostas que serviriam para 
“blindar” o Brasil. 

A contradição, segundo Faus-
to, é que se trata do mesmo con-
junto de medidas apresentada no 
ano passado, durante um período 
de “normalidade” – as ações do 
governo apontam para a manuten-
ção dos cortes de gastos, quando a 
prioridade deveria ser garantir o 
atendimento à população, o bem-
estar da sociedade e a atividade 

econômica. 
“O que o governo está enca-

minhando para o Congresso nada 
mais é do que o que já tinha envia-
do em situação de normalidade. 
Entre as medidas, uma delas tem a 
ver com o fim da vinculação orça-
mentária, inclusive para a saúde. 
Outra tem a ver com a possibilida-
de de reduzir jornada e salário de 
servidores públicos em até 25%, 
inclusive servidores da área da saú-
de. O que coloca em dúvida até 
que ponto o governo tem a dimen-
são da crise que está por vir”, afir-
mou Fausto em sua coluna para o 
Jornal Brasil Atual desta quinta-
feira (12). 

Fausto cobrou “bom senso” 
do governo e a revisão da agenda 
de corte de gastos, já que o enfren-
tamento à crise vai exigir investi-
mentos em saúde, além de estímu-

los para a economia. “Não é só o 
movimento epidemiológico. Junto 
com ele, vem toda uma crise inter-
nacional que deve levar o mundo 
para uma recessão e que vai, inevi-
tavelmente, colocar o Brasil numa 
situação econômica difícil”. 

Pânico no mercado 
Os investidores do mercado 

financeiro voltaram a reagir com 
histeria à decretação, pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), da 
pandemia de coronavírus. Nesta 
quarta (11), a Bolsa de São Paulo 
voltou a derreter, fechando em 
queda de 7,67%. Durante a tarde, o 
pregão foi suspenso novamente, 
quando o Ibovespa caia mais de 
10%. Foi a segunda vez na semana 
que o circuit breaker – quando os 
negócios são paralisados por 30 
minutos – foi acionado. 

Fonte: CUT 

ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO - MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2020 

                  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 MINISTÉRIO DA ECONOMIA – MA, para participarem da Assembleia por local de Trabalho no dia 16 de 

março de 2020, às 14:30h, no Auditório do Ministério da Economia, localizado à Rua Osvaldo Cruz, - Canto 

da Fabril – São Luis/MA, nesta, 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 Luis, 12 de Março de 2020. 

 

Raimundo Pereira de Souza, 

Presidente. 


