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Sexta-feira  

Governo Bolsonaro-Guedes  
é sinônimo de retrocesso 

O Brasil entrou em reces-
são técnica. Segundo dados di-
vulgados pelo IBGE nessa quinta
-feira, 2, o Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiros, que é a soma 
dos bens e serviços produzidos 
no país, caiu -0,1% no terceiro 
trimestre deste ano, na compara-
ção com os três meses anteriores.  

Destaque de hoje em todos 
os noticiários, esse é mais um 
fato que prova que a dupla Bol-
sonaro-Guedes nada sabe sobre 
governar o Brasil. Ontem, após 
uma revisão de dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), o governo 
teve que recuar e reconhecer que, 
em 2020, houve uma redução de 
191,5 mil postos de trabalho. A 
equipe econômica de Guedes es-
tava comemorando até então a 
criação de 75,9 mil novos empre-
gos. 

O governo Bolsonaro-
Guedes é o governo do retroces-
so. Não poderia ser diferente com 
as propostas apresentadas por ele. 
E a PEC 32, da reforma Adminis-
trativa, é emblemática nesse sen-
tido. Apontada por técnicos e es-
pecialistas como a pior peça so-
bre Administração Pública já 
apresentada ao Congresso Nacio-
nal, a PEC 32 está emperrada na 
Câmara dos Deputados sem que 
o governo consiga os 308 votos 
necessários para sua aprovação. 
O retrocesso representado por ela 
não consegue apoio sequer da 
base aliada no Congresso. 

Estamos a três semanas de 
conseguir uma vitória importante 
para o serviço público brasileiro. 
Apesar das dificuldades, o gover-
no ainda não desistiu de aprovar 
a PEC 32. Mas, com nossa pres-
são permanente muitos deputados 
tem vindo a público declarar voto 
contrário à 'PEC da Rachadinha', 

como também ficou 
conhecida essa pro-
posta de reforma Ad-
ministrativa.   

É hora de au-
mentar a pressão. 
Nossa vigília perma-
nente e atos em aero-
portos e também em 
municípios de todo o 
Brasil vão continuar a 
todo vapor. 

Não pode ir aos 
atos presenciais con-
tra a PEC 32? Participe da mobi-
lização virtual! Acesse o obser-
vatório da Frente Parlamentar 
Mista do Serviço Público. Veja 
como votam os deputados e entre 
em contato com os indecisos pe-
las redes sociais. Cobre um voto 

NÃO à PEC 32. O recado segue 
sendo um só: votou PEC 32, não 
volta. 

Participe da luta contra a 
reforma Administrativa e em de-
fesa dos seus direitos. Juntos va-
mos derrotar a PEC 32. 
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Sindsep/MA lan-
ça a Revista Mar-

cas em seu site 
 
O Sindsep/MA através da 

Secretaria de Comunicação informa 
que a Revista Marcas já está dispo-
nível no site da entidade: sin-
dsep.org.br. 

Nesta edição a Marcas faz 
uma homenagem aos 31 anos do 
Sindsep/MA, contando através de 
um marco temporal a história cons-
truída pelo sindicato no cenário po-
lítico-sindical. 

A Revista Marcas já vem 
sendo editada há quase duas déca-
das, e sempre trouxe em seu enredo 
um olhar mais apurado sobre o coti-
diano da vida sindical dentro do 
Sindsep/MA, e porque não dizer, 
além das “muralhas” que cercam a 
entidade, demonstrando assim, os 
“braços” do sindicato na vida social 
que o cerca. 

Vale ressaltar que a revista 
está disponível em PDF. Existe um 
ícone que possibilita que duas pági-
nas possam ser exibidas simultanea-
mente, se assim, o leitor desejar. 

Em 2022, a maioria dos feria-
dos cai no meio da semana; 

Brasil terá 4 feriadões 
 
Para os trabalhadores e tra-

balhadoras o termo "emendar 
feriado", quando a empresa deci-
de liberar seus empregados entre 
o feriado e o fim de semana, é 
sinônimo de descanso prolonga-
do, mais lazer e mais tempo com 
a família. 

Mas, 2022 está chegando 
com pouquíssimas datas onde os 
feriados podem ser prolongado, o 
que garante um dia de folga a mais, 
em geral  compensado com horas 
extras trabalhadas durante a sema-
na ou até mesmo em um sábado. 

No primeiro semestre do 
ano que vem tem três feriadões 
garantidos, o do Carnaval, o de 
Tiradentes e Corpus Christi. Já no 
segundo semestre, a única data 
que vai dar para emendar é o 15 
de novembro, dia da Proclama-
ção da República, uma terça-
feira. 

E todos vão começar sentir 
a falta que os feriadões farão já 
em 1º de janeiro, dia de confrater-
nização universal, primeiro feria-
do nacional de 2022, que cai em 
um sábado. 

Depois vem o Carnaval. 
Oficialmente, é feriado apenas 
em 1º de março, mas, na prática, 
o Carnaval brasileiro começa na 
sexta-feira, que no ano que vem 
será no dia 25 de fevereiro. 

No mês seguinte, tem os 
feriados da Sexta-Feira da Pai-
xão, dia 15 de abril; e o de Tira-
dentes, no dia 21, que cai numa  
quinta-feira e, esta será a segunda 
chance do ano para muitos estica-
rem a folga por quatro dias. 

O Dia Trabalhador, 1º de 
maio, será num domingo. 

Em junho, o Corpus Chris-
ti, no dia 16, cai numa quinta-
feira, é a terceira possibilidade de 
emendar o feriado no ano que 
vem. 

O Dia da Independência, 7 
de setembro, será numa quarta-
feira. 

O Dia de Nossa Senhora 
Aparecida, 12 de outubro, tam-
bém cai em uma quarta-feira. 

O dia de finados, em 2 de 
novembro, é outro que será numa 
quarta-feira. Mas, neste mês tem 
outro feriadão, 15 de novembro, 
dia Proclamação da República, 
numa terça-feira. 

Já o 20 de novembro, Dia 
da Consciência Negra em cente-
nas de cidades do país, será cele-
brado num domingo. A data só é 
feriado em estados e municípios 
que regulamentaram a lei federal. 

Em dezembro, o Natal 
(25), também cai em um domin-
go. 

 
Feriados municipais 

Se derem sorte, os cariocas 
poderão ganhar um belo feriadão, 
dependendo da empresa, já que o 
feriado municipal que comemora 
o Dia de São Sebastião, 20 de 
janeiro, é numa quinta-feira. 

Já os paulistanos terão no 
dia 25, um feriado municipal que 
pode ser prolongado, que é o  
aniversário da cidade de São 
Paulo, que cai em uma terça-
feira. 

Fonte: CUT  

http://sindsep.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Revista-Marcas_Nov2021.pdf
http://sindsep.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Revista-Marcas_Nov2021.pdf

