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Vem aí...

Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, 
acontece em Brasília o seminário nacional “O 
Serviço Público que Queremos”. Promovido 

pelos fóruns que reúnem o conjunto dos 
servidores federais (Fonasefe e Fonacate), 

com apoio de centrais sindicais e entidades de 
servidores estaduais e municipais, o seminário 

vai debater os impactos das mudanças no 
Estado brasileiro e suas consequências para a 

sociedade. 
A iniciativa vai reunir representantes dos 
servidores públicos de todas as esferas 

(Federal, Estadual e Municipal). Além do foco 
na revogação da EC 95/16, nas reformas 

Trabalhista e da Previdência, os debatedores 
e especialistas convidados também falarão 

sobre a importancia da busca por unidade entre 
servidores públicos . Ainda será abordado 
a necessidade do diálogo com a sociedade 

sobre a importância do investimento público 
para garantir o direito e acesso a serviços de 

qualidade.

Programação e novidades do seminário no 
www.facebook.com/condsef/

Ameaça de desmonte do Jovem 
Aprendiz preocupa representante dos 

trabalhadores

Leia matéria completa de Amanda Audi em
https://theintercept.com

A Confederação Nacional da Indústria, 
a CNI, está pressionando o governo 

federal a reduzir verbas dos programas 
de aprendizes, que formam jovens para o 

mercado de trabalho. Ironicamente, o lobby 
da indústria ocorre por meio do Senai, o 

maior formador de aprendizes do país, que 
fez um pedido formal ao governo por um 
corte que pode chegar a 75% das vagas do 

sistema de aprendizagem do país.
É importante ressaltar que o lobby 
acontece no momento em que 27,6 

milhões de brasileiros e brasileiras estão 
subutilizados - deste total 13 milhões estão 
desempregados e 4,8 milhões desistiram até 

de procurar empregos, segundo pesquisa 
do IBGE.  Sem falar da miséria no Brasil, que  

voltou a crescer desde o golpe de 2016.
O Programa Jovem Aprendiz é considerado 
uma das principais ferramentas de combate 

ao trabalho infantil e à evasão escolar. 
Pelo apurado por jornalista do Intercept, o 
pedido de cortes já tem o aval do Ministério 

do Trabalho e da Casa Civil.
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