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Sexta-feira  

Estudo do Dieese evidencia que Bolsonaro mente sobre 
conceder reajuste de 5% a servidores 

A subseção do Dieese na Con-
dsef/Fenadsef emitiu estudo técni-
co referente ao parecer do relator-
geral do Orçamento de 2022, depu-
tado Hugo Leal (PSD-RJ), apresenta-
do preliminarmente no dia 5 de de-
zembro. O estudo aponta que, ao 
contrário do divulgado no mês de 
novembro pelo presidente Jair Bol-
sonaro, a Lei Orçamentária Anual 
não contempla a recomposição de 
5% para os servidores públicos.  

Embora no mês de junho o 
chefe do Executivo tenha encomen-
dado estudo de impacto financeiro 
na hipótese do reajuste, o mesmo 
não integra o projeto encaminhado 
pelo Palácio do Planalto. Bolsonaro 
chegou a ser desmentido, inclusive, 
por membros do próprio governo. 
Além disso, declarações mais recen-
tes do presidente já apontam para a 
possibilidade de concessão de rea-
juste apenas a policiais. 

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, também chegou a decla-
rar que um reajuste linear a todo o 
funcionalismo seria "inoportuno". 
Mas sinalizou ser favorável a au-
mento de salário para algumas ca-
tegorias (como a dos policiais). 

Ao Correio Braziliense, o se-
cretário-geral Condsef/Fenadsef, 
Sérgio Ronaldo da Silva, lembrou 
que não é a primeira vez que o go-
verno Bolsonaro privilegia categori-
as específicas. "Na reforma da Pre-
vidência de 2019 beneficiou somen-
te os militares, que foram retirados 
da reforma e blindados com uma 
reestruturação de suas carreiras, 
onde tiveram 75% de reajuste, que 
se estende até 2023." 

 
Campanha Salarial 2022 e 

luta contra PEC 32  
A categoria deve, como em 

todos os anos, entregar sua pauta 
de reivindicações ao governo em 
março, quando está previsto o lan-
çamento de mais uma Campanha 
Salarial Unificada. "2022 será um 
ano de lutas intensas. Não vamos 
abrir mão de defender reajuste aos 
servidores que já amargam mais de 
5 anos de salários congelados e acu-
mulam perdas que ultrapassam 
40%", reforça Sérgio. A luta contra a 
PEC 32, da reforma Administrativa, 
também segue entre as prioridades.   

Conforme o relatório prelimi-
nar, o PLOA 2022 prevê R$ 343,7 

bilhões para gastos primários com 
pessoal e encargos sociais. Ao 
acrescer as despesas financeiras 
(contribuição patronal para o regi-
me próprio de previdência), o mon-
tante estimado passa para R$ 369,2 
bilhões. 

 
'Orçamento secreto' 
Nas 129 páginas do relatório, 

não são mencionadas as decisões 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
acerca das polêmicas emendas se-
cretas de relator, denominadas de 
“RP9”.  

O estudo apresentado pelo 
Departamento também destaca a 
reserva de R$ 90,6 bilhões para mu-
danças de despesas por meio de 
emendas, incluindo R$ 10,5 bilhões 
para as emendas individuais dos 
parlamentares e R$ 5,7 bi para as 
emendas de bancada. 

A expectativa é que o relató-
rio final do Orçamento de 2022 seja 
apreciado e votado pela Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) nessa 
sexta, 17. 

Fonte: Condsef 
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Mulheres sindicalistas rechaçam violência contra deputada 
Natália Bonavides (PT-RN) 

 

Mulheres sindicalistas divul-
gam nota criticando o estímulo à 
violência contra a  deputada Natá-
lia Bonavides (PT-RN) feito pelo 
apresentador Ratinho, que  suge-
riu metralhá-la e fez comentários 
machistas sobre a deputada. 

O que motivou os comentá-
rios e as agressões foi um projeto 
de lei de autoria da deputada, que 
derruba a expressão "marido e 
mulher" na celebração de um ca-
samento civil. 

Na nota, assinada por diri-
gentes da CUT, Internacional dos 

Serviços Públicos (ISP),  Federação 
dos Trabalhadores do Serviço Públi-
co Municipal de São Paulo e do Sin-
dicato dos Trabalhadores na Admi-
nistração Pública e Autarquias no 
Município de São Paulo (Sindsep), 
as mulheres exigem que a incitação 
ao crime seja  respondida judicial-
mente e punida. 

"Não há outro caminho senão 
todas nos levantarmos denunciando 
cada ato de violência de gênero, 
seja na política ou em qualquer ou-
tro espaço”, diz trecho da nota. 

“Como disse a companheira 

Natália, 'incitar homicídio é crime' 
e o apresentador se utilizou de 
uma concessão pública para come-
ter crime, portanto deve respon-
der judicialmente e ser punido”. 

O documento ressalta, ainda 
“todo apoio e solidariedade à de-
putada federal potiguar Natália 
Bonavides” e acrescenta: “Não vão 
nos calar, seguiremos juntas em 
marcha até que nenhuma de nós 
seja mais vítima da violência e do 
atraso que significa o machismo 
para toda a sociedade". 

Fonte: CUT 

 

UFMA realizará cerimônia de entrega do Mérito Cultural a 20 
personalidades, nessa sexta-feira, 17 

Pela primeira vez na histó-
ria, a Universidade Federal do Ma-
ranhão vai conceder, nessa sexta-
feira, 17, às 18 horas, no auditório 
central da Universidade, com 
transmissão ao vivo pelo Canal 
Institucional no YouTube,  a honra-
ria Mérito Cultural. 

Nesta edição, serão home-
nageadas 20 personalidades por 
suas notórias contribuições à cul-
tura no estado em diversos seg-
mentos culturais, como literatura, 
música, teatro, artes plásticas e 
cultura popular. "O mérito cultural 
é uma iniciativa pioneira da UFMA 
para reconhecer pessoas, ligadas à 
Universidade ou não, que contri-
buem efetivamente para o fortale-
cimento da arte, da cultura e do 

conhecimento no Estado do Mara-
nhão", afirma o vice-reitor e diretor 
de comunicação da UFMA, Marcos 
Fábio. 

A honraria é concedida a per-
sonalidades nacionais ou estrangei-
ras que se destacam por relevantes 
atividades ou trabalhos prestados 
ao desenvolvimento da cultura em 
qualquer das suas áreas. Está pre-
visto no Estatuto da UFMA relativo 
ao título 'Das Dignidades Universitá-
rias'. 

"Em um estado de forte tradi-
ção cultural como o Maranhão, é 
difícil premiar vinte nomes apenas, 
quando muitos são merecedores 
dessa honraria. No entanto a UFMA 
se congratula com esses agora indi-
cados, por reunirem todos os requi-

sitos que os fazem grandes repre-
sentantes da cultura maranhense. 
A história por todos construída é 
digna do nosso reconhecimento e 
aplausos", diz o reitor Natalino 
Salgado. 

Alguns desses homenagea-
dos terão um pouco da sua histó-
ria e trajetória apresentadas du-
rante o programa Faixa Nobre, 
especial Mérito Cultural, que vai 
ao ar desde hoje, 13, até a sexta-
feira, 17, sempre às 20h30, na TV 
UFMA — o seu canal de ideias. 
Sintonize na TV UFMA no canal 
aberto 16.1 digital, na NET/Claro, 
canal 17, SKY, canal 316 e TVN, 
canal 16. Acesse também o novo 
site da TV UFMA. 

Fonte: UFMA 


