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Terça-feira  

Mais uma semana de luta para derrotar a PEC 32 
 

Atenção servidor, é possí-
vel derrotar a reforma administra-
tiva! O governo não tem os 308 
votos necessários à aprovação no 
plenário. Começa mais uma se-
mana de luta para derrotar a PEC 
32, da reforma Administrativa. 
Nessa segunda-feira, 4, um tuita-
ço marcou o início do calendário 
de mobilização permanente com 
a #JuntosContraPEC32. 

Somente a nossa pressão po-
de IMPEDIR que o governo consi-
ga o apoio dos parlamentares.  

Nossa mobilização é per-
manente e o objetivo é virar o 
maior número de votos em de-
fesa dos serviços públicos. O 
recado é um só: Votou PEC 32, 
não volta.  

Acesse o "Na Pressão". Lá 
tem o telefone dos parlamentares e 
também outras redes sociais para 

que peça um voto em defesa do 
Brasil, um voto NÃO à PEC 32. 

Fonte: Condsef 

IFMA abre seleção para 
professor de Educação 
Física em Coelho Neto 

 
O IFMA Campus Coelho Neto abriu pro-

cesso seletivo simplificado para contratação de 
professor substituto na área de Educação Físi-
ca. As inscrições devem ser efetuadas, exclusi-
vamente, de forma presencial ou através de 
procuração, entre 5 e 8 de outubro. 

O candidato deve se dirigir ao setor de 
Protocolo do Campus Coelho Neto para efetuar 
sua inscrição munido de original e cópia de do-
cumento de identificação oficial com foto, 
além do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição no valor de R$ 50,00 (cinquenta re-
ais). 

A seleção contará com prova didática, de 
caráter eliminatório e classificatório, e prova 
de títulos, de caráter classificatório. 

O contrato terá duração de doze meses, 
com possibilidade de prorrogação por meio de 
termo aditivo. O regime de trabalho é de 40 
horas semanais. 

Fonte: IFMA 
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Convocação de Guedes, que deve 
esclarecer conta em paraísos fiscais 

 

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado 
Federal aprovou, na manhã desta 
terça-feira (5), requerimento do 
senador Jean Paul (PT-RN), da 
bancada do PT na Casa e do sena-
dor Alessandro Vieira (Cidadania-
SE) para que o ministro da Econo-
mia do governo de Jair Bolsonaro 
(ex-PSL), Paulo Guedes, o presi-
dente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto, expliquem o envol-
vimento no escândalo de lavagem 
de dinheiro em paraísos fiscais, 
via empresas de offshore. Durante 
a reunião da CAE, os parlamenta-
res concordaram converter a con-
vocação em convite. 

A denúncia sobre as contas 
milionárias de Guedes e Campos 
Neto foi feita projeto Pandora 
Papers, do Consórcio Internacio-
nal de Jornalistas Investigativos. 

A sessão da CAE deve 
ocorrer no dia 19 de outubro e os 
senadores vão querer explicações 
de Guedes e Campos Neto sobre 
vários temas. 

 
Confira alguns itens que eles 
têm de explicar: 
1 Quem ocupa cargo público, 

como Guedes e Campos Neto 
está sujeito a regras para im-
pedir seu autofavorecimento. 
Tem lei que prevê que não 
podem ter empresas em para-
ísos fiscais. 

2   Mesmo sendo dono de offsho-
res, Guedes  defendeu em 
julho retirar do projeto de lei 
do Imposto de Renda a regra 
que tributaria recursos em 
paraísos fiscais. Para ele, a 
discussão complicaria o de-
bate sobre o texto. 

"Ah, 'porque tem que pegar 
as offshores' e não sei quê. Come-
çou a complicar? Ou tira ou sim-
plifica. Tira. Estamos seguindo 
essa regra", disse o ministro em 
debate realizado em julho. 

O ministro seria diretamen-
te beneficiado, assim como Cam-
pos Neto. 
3  Já o presidente do BC, assinou 

uma resolução que dispensa 
os contribuintes de declara-
rem ao Banco Central os seus 
ativos no exterior em valores 
inferiores a um milhão de dó-
lares. 

De acordo com os docu-
mentos da Pandora Papers, Paulo 
Guedes abriu a offshore Dread-
noughts International nas Ilhas 
Virgens Britânicas em setembro 
de 2014. Nos meses seguintes, 
aportou US$ 9,54 milhões - o 
equivalente a mais de R$ 50 mi-
lhões na cotação atual. 

“Imagine o brasileiro acordar 
com a manchete de que o presidente 
da Petrobras é dono de posto de gaso-
lina”, questionou Alessandro Vieira. 

“É mais ou menos isso: a 
politica econômica deste governo 
fez com o que o patrimônio no 
exterior do ministro da economia 
mais do que dobrasse. Talvez vo-
cê não tenha aí uma ilegalidade. 
Talvez. Mas seguramente temos 
um conflito de interesse e é im-
portante que isso seja expresso”, 
acrescentou o senador. 

Autor do requerimento, o 
senador Jean Paul disse  que é 
preciso “evoluir nos controles 
legais sobre quem se beneficia da 
„porta giratória‟ que separa o go-
verno e o mercado”. 

Fonte: CUT  

Com altas taxas de 
desemprego e inflação 
endividamento atinge 

74% das famílias  

O endividamento bate mais 
um recorde e atinge 74% das famí-
lias brasileiras em setembro, mês 
em que o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo-15 
(IPCA-15), uma prévia da inflação 
oficial, foi o maior para o mês des-
de 1994, segundo dados do IBGE, 
divulgados no dia 24 de setembro. 

Apesar do aumento do per-
centual dos endividados, aqueles 
que têm dívidas vencidas entre 15 
e 90 dias, mas conseguem pagar, 
a inadimplência,  dívidas vencidas 
há mais de 90 dias, atingiu 25,5% 
do total de famílias, 0,1 ponto per-
centual menor do que o nível de 
agosto. 

Os dados da Pesquisa de En-
dividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), realizada pela 
Confederação Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), mostram que as famílias 
estão fazendo mais dívidas para 
dar conta de suas necessidades bá-
sicas, mas estão renegociando as 
que estão mais atrasadas por causa 
da inflação e também salário arro-
chado e do desemprego. 

A taxa de desemprego do 
trimestre encerrado em julho foi de 
13,7% e ficou estável em compara-
ção ao trimestre anterior. Mas ain-
da tem que 14,1 milhões de traba-
lhadores em busca de um emprego 
no país E entre os que o IBGE con-
sidera com uma ocupação, 71,6 
milhões não têm direitos garanti-
dos pela Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), trabalham por 
conta própriqa, sem carteira assina-
da ou são informais. 

 
Matéria completa: CUT.org.br/noticias 

https://www.cut.org.br/noticias/com-altas-taxas-de-desemprego-e-inflacao-endividamento-atinge-74-das-familias-bb12

