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Segunda-feira  

 

Ataques ao funcionalismo e arrocho salarial são 
marcas do governo Bolsonaro 

O ministro da Economia de 
Bolsonaro - que recentemente 
defendeu a venda até mesmo de 
praias brasileiras - demonstra a 
todo momento todo desprezo pe-
lo que é público, incluindo os 
trabalhadores do setor. Não fo-
ram poucas as declarações polê-
micas ao longo desses quatro 
anos. Desde chamar de parasitas 
até ameaça de colocar "granada" 
no bolso do funcionalismo com 
arrocho salarial, o que, vias de 
fato, conseguiu cumprir. 

A herança que o governo 
de Jair Bolsonaro deixa aos servi-
dores públicos federais civis no 
final do mandato será quatro anos 
sem reajuste salarial e desmonte 
do serviço público em todas as 
áreas, com prejuízos para o Bra-
sil o os brasileiros. 

O governo Bolsonaro foi o 
único, desde a redemocratização, 
a não conceder qualquer reajuste 
salarial ao funcionalismo. Mes-
mo assim, os planos dos que ten-
tam se reeleger parecem o de 
continuar o projeto de destruição 
e desmonte do setor público. 

Essa semana foi divulgado 
que o Tesouro Nacional, órgão 
do Ministério da Economia, estu-
da um novo desenho do teto de 

gastos, no qual sugere ainda mais 
limites diferenciados para o Judi-
ciário e o Legislativo e nos gastos 
de pessoal, afetando também os 
salários de trabalhadores e traba-
lhadoras do Executivo. 

Os gastos do governo com 
pessoal, que atingiram em 2021 a 
menor marca da série histórica, 
devem continuar caindo nos pró-
ximos anos em relação ao Produ-
to Interno Bruto (PIB), segundo 
previsão do projeto de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) de 
2023 enviado pelo Executivo ao 
Congresso Nacional. Em 2021, os 
gastos com pessoal foram de 
3,8% do PIB. A previsão da equi-
pe econômica é que cheguem a 
3,1% em 2025. 

Agora, o governo Bolsonaro 
continua querendo correr para 
aprovar reformas e privatizar tudo 

que é possível. Em 2021, Paulo 
Guedes admitiu que o governo fa-
zia uso do chamado “orçamento 
secreto” para conseguir apoio no 
Congresso onde o governo Bolso-
naro repassa verbas a parlamenta-
res aliados gerando apoio para 
aprovar as reformas do governo. 
Simone Tebet, que foi candidata a 
Presidência da República revelou 
em entrevista recente que o 
"orçamento secreto" é possivel-
mente o maior esquema de corrup-
ção do planeta. 

O governo Bolsonaro re-
presenta arrocho salarial, ataques 
ao funcionalismo, recusa ao diá-
logo, manobras e total desrespei-
to a direitos constitucionais. Isso 
tem que acabar! 

O Brasil não aguenta mais 
destruição e retrocesso! 

Fonte: Condsef 

O desmonte do Brasil 
continua a todo galope 
no governo Bolsonaro 

 

O Orçamento enviado para o Congresso Nacio-
nal no último dia 31 é um retrato do desprezo do 
atual governo pelos investimentos públicos. O 
documento prevê o menor valor destinado a in-

vestimentos federais da história. 
 

Matéria completa em condsef.org.br 

https://www.condsef.org.br/noticias/o-desmonte-brasil-continua-todo-galope-governo-bolsonaro
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IFMA abre inscrições para Mestrado em Enge-
nharia de Materiais 

O Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA) informa que 
estão abertas até o dia 4 de no-
vembro as inscrições do Proces-
so Seletivo de Candidatos a 
Aluno Regular para ingresso no 
1º semestre de 2023 no curso de 
Mestrado Acadêmico do Pro-
grama de Pós-graduação Stricto 
Sensu em Engenharia de Mate-
riais (PPGEM). 

A inscrição do candidato 
implicará no conhecimento e 
aceitação das normas e instruções 
estabelecidas no edital, em razão 
das quais não poderá alegar des-
conhecimento posteriormente. 

Para se inscrever, o candi-
dato deverá preencher e enviar 
o formulário eletrônico no Goo-
gle Forms, disponível no site: 
https://ppgem.ifma.edu.br e no 
link direto. 

Estão habilitados à inscri-
ção no processo seletivo todos 
os graduados ou graduandos 
aptos a concluir o curso até o 

ato da matrícula (bacharel, licen-
ciatura e tecnólogo) e pós-
graduação nas áreas: Engenhari-
as; Química Industrial, Desenho 
Industrial; Curso Superior em 
Tecnologia Eletrônica, Tecnolo-
gia Mecânica e Tecnologia Elé-
trica; Bacharelado Interdiscipli-
nar em Ciência e Tecnologia, 
Bacharelado e/ou Licenciatura 
em Matemática, Física, Química, 
Mecânica, Eletricidade, Constru-
ção Civil e em Ciência e Tecno-
logia. 

 
VAGAS 

Estão sendo ofertadas 15 
(quinze) vagas para o ingresso no 
curso de Mestrado do Programa 
de Pós-graduação em Engenharia 
de Materiais (PPGEM) no pri-
meiro semestre de 2023, em ho-
rário integral (horário matutino e 
vespertino), Campus São Luís – 
Monte Castelo, na área de con-
centração: Desenvolvimento e 
Caracterização de Materiais, dis-

tribuídas entre os Docentes Ori-
entadores do Programa, respei-
tando a capacidade de orienta-
ção de cada professor. 

As vagas serão alocadas 
para candidatos da Ampla Con-
corrência, candidatos autode-
clarados negros (pretos e par-
dos), indígenas e pessoa com 
deficiência, conforme legisla-
ção em vigor. Os candidatos 
que optarem por participar pela 
reserva de vagas serão designa-
dos como optantes. 

Do total de vagas dispo-
níveis do processo seletivo 
2023, fica reservado 20% das 
vagas para candidatos autode-
clarados negros (pretos e par-
dos) e indígenas, neste caso 03 
(três) vagas e 5% para Pessoas 
Com Deficiência, neste caso 01 
(uma) vaga, perfazendo um to-
tal de 04 vagas reservadas para 
as ações afirmativas. 

Mais informações no site 
do IFMA - portal.ifma.edu.br. 

Monte Castelo 

https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S1812927516%3A1665431376237617&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfQ27pxRMbLbNkEIj9z9P0hkiqte1tnEug_oZLVnDwkCPvAsQ%2Fviewform%3Fusp%3Dsend_form&followup=https%3A%2F%2Fdocs.g
https://forms.gle/F4oLLEiisq4wqvSs9.

