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Em defesa do serviço público
 e dos trabalhadores

Em mais um capítulo de desmonte do Estado, o 
presidente eleito Jair Bolsonaro está disposto a 
continuar ao modelo implantado pelo governo 

ilegítimo de Temer. A equipe de transição de 
Bolsonaro anunciou, no dia 3 de dezembro, mais 
um golpe contra o serviço público, ao confirmar a 
extinção do Ministério do Trabalho e a submissão 

da Funai ao Ministério da Agricultura. 
No primeiro caso, as atribuições serão repassadas 

para outras três pastas: Justiça e Segurança 
Pública, Economia e Cidadania. No caso da Funai 

– um órgão que tem por missão defender a 
população, a cultura e as terras indígenas -, será 
subordinada a um ministério que será entregue 
ao agronegócio, com total interesse em pôr fim 
à demarcação dessas terras, com a finalidade de 

ocupá-las.
Sobre as últimas decisões, Sérgio Ronaldo, 

secretário geral da Condsef afirmou: “o que está 
acontecendo é uma descaracterização do serviço 
público, o que demonstra total desconhecimento 
da administração estatal por parte desse grupo 

que vai assumir em janeiro. Esse governo se 
mostra totalmente contra o serviço público e o 
servidor e a favor daqueles que bancaram sua 

campanha, que são os representantes do capital.”

Leia matéria completa em:
www.condsef.org.br

Confirmado: Futuro governo 
anuncia fim do Ministério do 

Trabalho e sucateamento da Funai

O número de pessoas na faixa de extrema 
pobreza no Brasil aumentou de 6,6% da 

população em 2016 para 7,4% em 2017, ao 
passar de 13,5 milhões para 15,2 milhões 
– crescimento de 12,6%, no comparativo 
entre os anos. De acordo com definição 

do Banco Mundial, são pessoas com renda 
inferior a US$ 1,90 por dia ou R$ 140 por 
mês. Segundo o IBGE, o crescimento do 
percentual nessa faixa subiu em todo o 

país, com exceção da Região Norte onde 
ficou estável.
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Em 1 ano, aumenta em quase 2 
milhões número de brasileiros em 

situação de pobreza, diz IBGE
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