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Governo recua e cancela envio da proposta que
limitaria salário de servidores federais
A união da classe trabalhadora trouxe mais uma vitória para
a categoria. O Governo Golpista
de Michel Temer cedeu à pressão e
cancelou o envio ao Congresso da
proposta que objetivava limitar o
salário inicial de servidores públicos federais a R$ 5 mil.
A propositura foi colocada
em pauta no ano passado, na época, o governo argumentava que a
limitação dos vencimentos seria

necessária para diminuir o rombo
dos cofres públicos.
A proposta já vinha encontrando objeções na casa Civil, mesmo com apoios da área financeira,
havia uma grande chance de não ser
aprovada pelos parlamentares.
Agora, quase um ano após
sua publicação, ela enfim foi
“enterrada”.
Com informações repassadas pelo Blog do Servidor Federal.

Pelo twitter, Trump ameaça iniciar Terceira
Guerra Mundial: prepare-se, Rússia
Usando sua ferramenta predileta de comunicação com o mundo
exterior, ou seja, o Twitter, o presidente dos EUA lançou avisos provocatórios na manhã de quarta-feira
(11).
"A Rússia promete abater
quaisquer mísseis disparados contra
a Síria. Prepare-se, Rússia, pois eles
estão chegando, bons, novos e
'inteligentes'! Você não deveria se
ter aliado ao animal assassino com
gás que mata o seu povo e gosta disso!", escreveu o líder estadunidense
na sua página.
O anúncio aparece na sequên-

cia da declaração do presidente feita
em 9 de abril, quando Trump afirmou que nas 48 horas seguintes ele e
sua administração decidiriam como
os Estados Unidos iriam responder
ao suposto ataque químico da cidade
síria de Douma.
Hoje de manhã, a mídia relatou que Trump e seus assessores
estariam
considerando
uma
"poderosa" resposta militar ao suposto uso de uma bomba de cloro,
considerando isso a única maneira
de impedir futuros ataques do tipo.
A agência de notícias turca
Yeni Safakinformou, citando suas

Avaliação de Desempenho
O Sindsep/MA alerta aos seus filiados, que se faz necessário a confirmação dos dados compostos na ficha de Avaliação de Desempenho.
É importante que os servidores fiquem atentos à avaliação, para
que possam questionar, ou não, em tempo hábil.
O prazo para a confirmação vai até o dia 31 de maio de 2018.
Mais informações podem ser repassadas através dos telefones: (98)
3221 2240 – 3232 0533 – 3232 7300.

fontes, que Washington já teria escolhido 22 alvos, inclusive russos,
na Síria.
Vale ressaltar que, em 2013,
na época da presidência de Barack
Obama, que também considerou
as mesmas variantes de agressão
militar contra a Síria, Trump expressou uma opinião completamente oposta.
"Não ataquem a Síria — esse
ataque não vai trazer nada senão
problemas para os EUA. Se foquem
em fazer nosso país forte e grande
de novo!", escreveu ele no Twitter
em 9 de setembro de 2013.
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Ordem de prisão contra Lula é mais uma volta
no parafuso do golpe
A ordem de prisão contra
Lula é consequência da decisão
desta madrugada (5) do Supremo
Tribunal Federal (STF), que negou o habeas corpus ao expresidente, um atentado contra a
Constituição Federal. É mais
uma volta no parafuso da escalada golpista, e aprofunda as investidas contra as liberdades democráticas e os direitos individuais
(civis, políticos, sociais e econômicos) que definem o Estado
Democrático de Direito.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, posto sob ordem de prisão, merece a solidariedade dos democratas e progressistas. O objetivo da ação conservadora, insuflada pela mídia hegemônica, é criar uma situação
na qual ele não poderá exercer
seu direito político de disputar a
Presidência da República, em
outubro próximo.

A direita, os conservadores,
capitaneados pelas chamadas
“forças do mercado”, pelos representantes e ventríloquos do grande
capital, não aceitam qualquer ameaça a seus interesses sobre o domínio do poder político nacional, e
rejeitam qualquer candidatura presidencial que coloque em questão
o ultraliberalismo que, com Michel
Temer e sua súcia de golpistas,
assumiu o controle da presidência
da República.
Não recuam ante nenhum
atentado à democracia, à Constituição, à legalidade. E usam todos
os recursos econômicos, institucionais e midiáticos de que dispõem
para impor ao país seus objetivos
antidemocráticos, antinacionais e
antipopulares. Não recuam, na defesa da ganância dos enormes ganhos do capital, em destruir o país,
desmontar o Estado nacional,
afrontar a soberania nacional e

afundar a economia no pântano
da estagnação.
O 6 a 5 desta madrugada,
as ações contra a democracia, a
Constituição e o Estado Democrático de Direito, a celeridade
da decisão em prender Lula, aumentam a responsabilidade dos
democratas, progressistas e patriotas, de todos os que defendem o
Estado Democrático de Direito.
Aos quais cabe se mobilizar, unidos, em defesa da legalidade democrática.
O momento exige intensa
mobilização, ações e protestos
nas ruas e nas redes sociais, no
parlamento e em todos os espaços possíveis para expressar
indispensável solidariedade a
Lula, em defesa da democracia
e da livre expressão do voto
popular nas eleições de outubro.
Fonte: vermelho.org.br

Assembleia Setorial
Incra e Dara (Ministério da Agricultura e Reforma Agrária-MA)
Edital de Convocação nº 023/2018 (REPUBLICAÇÃO)

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão - SINDSEP/MA, em
consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos estatutários, lotados (as) no
Incra e Dara (Ministério da Agricultura e Reforma Agrária-MA), para participarem da Assembleia Setorial no
dia 12 de abril de 2018, às 10:00 h, no auditório do INCRA-MA, sito à Av. Santo Dumont, 18 - Anil, São
Luís/MA, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Informes; 2 Eleger delegados para
participarem do Encontro Nacional dos servidores do MINISTERIO DA AGRICULTURA e
REFORMA AGRÁRIA, em Brasília/DF, no dia 03/05/2018, conforme a convocatória da CONDSEF/
FENADSEF ; 3 - Outros.
São Luís - MA, em 10 de abril de 2018.
Raimundo Pereira de Souza
Presidente

