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Segunda-feira  

Orçamentária Anual 
(PLOA) 2023 que foi encaminha-
do pelo governo Bolsonaro ao 
Congresso Nacional nessa quarta-
feira, 31, já é considerado por ana-
listas uma "peça de ficção". A pro-
posta não sustenta diversas pro-
messas feitas pelo presidente, can-
didato à reeleição, Jair Bolsonaro. 
Para o funcionalismo estão previs-
tos R$ 14,2 bilhões, desses R$ 
11,6 bi para servidores lotados no 
Poder Executivo, incluído o Fun-
do Constitucional do Distrito Fe-
deral (FCDF). O valor previsto é 
insuficiente para garantir até mes-
mo os 5% de reajuste linear, pro-
metidos ainda este ano por Bolso-
naro, mas não cumpridos.  

A promessa de manter o 
Auxílio Brasil em 2023 em R$ 
600, repetida por Bolsonaro em 
debate recente com candidatos 
a Presidência, também não se 
cumpre. A previsão contida na 
PLOA garante valor médio de 
R$ 405 no ano que vem. Além 
disso, a proposta também não 
prevê a correção na tabela do 
Imposto de Renda o que tam-
bém vai afetar diretamente ser-
vidores que só nos quatro anos 
de governo Bolsonaro irão acu-
mular perdas salariais superio-
res a 32%.  

O Dieese divulgou uma 
nota técnica em agosto que apon-
ta alternativas para uma tributa-

ção mais justa. O documento 
destaca que o imposto de renda 
da Pessoa Física é um instrumen-
to importante para redistribuir a 
carga tributária no Brasil em ba-
ses mais justas. A forma de cor-
reção da tabela é uma das ques-
tões a ser observada, pois se os 
salários são ajustados à inflação 
corrente e na tabela a incidência 
do imposto não é, os rendimentos 
da classe trabalhadora terminam 
corroídos.  

Na avaliação do departa-
mento há três principais pontos 
que merecem destaque: 1) corre-
ção anual da tabela IRPF atual 
pela inflação; 2) criação de uma 
estrutura de tributação que con-
temple novas faixas de rendi-
mentos, sobretudo com alíquotas 
mais altas para maiores rendas e; 
3) taxação de lucros e dividendos 
recebidos por sócios e acionistas, 
juntamente com revogação inte-
gral da previsão legal para distri-
buição de lucros e dividendos na 
forma de juros sobre capital pró-
prio.  

O Dieese ainda lembra que 
há perda acumulada no reajuste 
da tabela de imposto de renda da 
pessoa física, que acabou por re-
duzir os rendimentos dos traba-
lhadores em termos reais e impor 
uma taxação para baixos salários, 
atualmente a partir de R$ 
1.903,99. 

Espaço para dialogar  
no Congresso 

Ainda sem detalhamento de 
como serão aplicados os recursos 
previstos para o funcionalismo, 
entidades reunidas no Fonasefe, 
fórum que representa o conjunto 
de servidores federais, estiveram 
no gabinete do senador Marcelo 
Castro (MDB-PI), apontado rela-
tor geral do Orçamento da União 
para 2023. Os servidores foram 
recebidos pelo assessor técnico, 
Romero Lacerda, e o chefe de 
gabinete do senador, José Guima-
rães, que indicam haver espaço 
aberto ao diálogo com a catego-
ria. 

De acordo com sua asses-
soria, o senador Marcelo Castro 
está sensível à situação complexa 
do funcionalismo, a maioria há 
mais de cinco anos com salários 
congelados e ausência na corre-
ção de benefícios como plano de 
saúde e auxílio-alimentação. O 
economista da subseção do Diee-
se na Condsef/Fenadsef, Max 
Leno de Almeida, participou da 
reunião e deve permanecer co-
nectado à equipe do relator para 
discutir tecnicamente o que estará 
no Anexo 5 do orçamento, que 
detalha investimentos que estarão 
na lei que será votada pelo Con-
gresso.  

Mais informações no site 
da Condsef - 

Orçamento 2023  
não sustenta  

promessas de Bolsonaro 
O Projeto de Lei  
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Aberto processo seletivo com 876 vagas  
para transferência externa e interna em cursos 

de graduação 
 
A Universidade Federal 

do Maranhão, por intermédio 
da Pró-Reitora de Ensino 
(Proen), está com processo se-
letivo aberto para os cursos de 
graduação via Edital n° 
95/2022, para transferência 
interna, e Edital nº 96/2022, 
que regulamenta a transferên-
cia externa. As inscrições são 
realizadas exclusivamente on-
line, até 9 de setembro. O valor 
da taxa de inscrição é de R$ 
100 e poderá ser pago até o dia 
15 de setembro. Os interessa-
dos podem pedir isenção da 
taxa durante o período de 31 de 
agosto a 2 de setembro. 

O processo seletivo para 
transferência externa oferta 
442 vagas para o preenchi-
mento das vagas remanescen-
tes dos cursos de graduação 

na modalidade presencial que se 
destina, exclusivamente, a estu-
dantes regularmente matricula-
dos em outras instituições de 
ensino superior e que preten-
dem realizar a transferência pa-
ra um curso de graduação da 
UFMA, com ingresso no semes-
tre letivo de 2022.2. O preen-
chimento das vagas na categoria 
transferência interna, com 434 
vagas, são destinadas, exclusi-
vamente, a estudantes regular-
mente matriculados na Univer-
sidade Federal do Maranhão e 
que pretendem realizar a trans-
ferência de um curso para outro 
também para o semestre letivo 
de 2022.2. 

O seletivo será composto 
de duas etapas, sendo a primeira 
de caráter eliminatório e classifi-
catório, em que os candidatos 

serão selecionados com base no 
resultado obtido em uma das 
edições de 2009 a 2021 do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que deverá ser escolhi-
da no ato da inscrição. A segun-
da etapa será de caráter elimi-
natório, em que serão analisa-
dos todos os documentos neces-
sários para efetivação da pré-
matrícula. 

A divulgação do resulta-
do preliminar da pré-matrícula 
será no dia 23 de setembro, e o 
resultado final, no dia 30 do 
mesmo mês, ambos a serem 
divulgados no site transferen-
cia.ufma.br. Informações adici-
onais poderão ser obtidas por 
meio do telefone (98) 3272-
8738 e pelo e-mail ingres-
so@ufma.br. 

Fonte: UFMA 

https://www.estadodedireitosempre.com/

