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Projeto fascista ameaça
retirar direitos de servidores

Declarações recentes do presidenciável que representa o
projeto fascista dão sinais de que, se ganhar a eleição, o servidor
público não sairá ileso. Na semana passada, o candidato falou que
pretende fazer outro projeto de reforma da Previdência porque o
do governo Temer - que sofreu alterações mas continua ruim para
o trabalhador - não é suﬁciente, não basta. Sem cerimônia, a
chapa fascista aﬁrma que vai intensiﬁcar a retirada de direitos dos
servidores, resgatando até a famosa frase de Fernando Collor, de
1989, que vai "acabar com a farra de marajás”. Além disso,
pretende ampliar o tempo de contribuição dos servidores e acabar
com a incorporação de gratiﬁcações e benefícios.
Outra proposta que surge com a chapa fascista é o ﬁm da
estabilidade no serviço público, sob a justiﬁcativa de que o servidor
não pode ser demitido. A proposta é uma demonstração de total
desconhecimento por parte dos postulantes. Servidor só tem estabilidade após três anos (estágio probatório) e qualquer funcionário
público pode ser demitido por meio de processo administrativo. As
ameaças não param por aí. O candidato que encabeça esse projeto
prometeu reduzir, logo no primeiro ano de mandato, em caso de
vitória, de 150 para 50 o número de estatais e limitar em 15 o número
de ministérios, o que deve atingir de morte a área social. Diante das
evidências, o servidor deve pensar bem antes de votar em um
candidato que promete lhe retirar direitos.

Inscrição para
ConSindsepPE
Começa nesta
segunda-feira, dia 15, e
termina nesta sexta, 19,
as inscrições para eleição
de delegados ao Congresso Estadual dos Servidores Públicos Federais, que
vai acontecer entre os
dias 15 e 17 de novembro
deste ano, no Orange
Praia Hotel, em Itamaracá. A inscrição pode ser
pessoalmente, na sede do
sindicato, ou pelos telefones 81 31316350 (ramal
6369) ou 999762837,
diretamente com a Secretaria de Formação. A eleição vai acontecer tanto no
Recife como no interior do
Estado. Em breve divulgaremos o calendário por
local de trabalho.

