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Quarta-feira  

Sindsep/MA realiza mais uma Reunião Mensal 
dos Aposentados e Pensionistas 

 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Aposentados e Pensi-
onistas, vai realizar no próximo dia 
30 de agosto, a Reunião Mensal de 
Aposentados e Pensionistas, que 
vai acontecer em sua sede, no 
Monte Castelo, a partir das 14:30h. 

O encontro terá em sua 
programação uma palestra sobre 

Feminicídio, e será ministrada 
pela advogada Viviane Paner. 

O evento acontece sempre 
na última sexta-feira de cada 
mês, e já faz parte do calendário 
de atividades do sindicato. 

Durante o tempo de realiza-
ção do Encontro Mensal de Apo-
sentados e Pensionistas, muitas 

atividades foram propostas e de-
senvolvidas, sempre focadas em 
temas voltados para a terceira 
idade. 

A aprovação da categoria é 
a melhor possível, pois os even-
tos sempre são bastante concorri-
dos com a presença maciça dos 
associados. 

Sindsep/MA realiza homenagem ao Dia dos Pais 
 
O Sindsep/MA através da 

Secretaria de Cultura, Esporte e 
Lazer, realiza no próximo sábado, 
31, uma grande homenagem ao 
Dia dos Pais, com o temário “Pai: 
um grande investidor. Herói e 
meu melhor amigo”, na sede da 
Aserma, Turu. 

O evento vai acontecer a 
partir das 10h, com horário esti-
mado de encerramento para às 
16h. 

Na programação da ativida-
de terá um Culto Ecumênico, 
Concurso de Dança, Feijoada e 
música ao vivo. 

O Sindicato conta com a 
presença de todos os pais para 
essa grande confraternização. 

 

Arquivo Sindsep/MA 
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Alvos de denúncia, servidores do ICMBio se 
indignam e cobram respeito 

Reportagem publicada 
nesse domingo pelo Globo 
Rural e que provocou reações 
de membros da alta cúpula do 
governo, incluindo os minis-
tros Ricardo Salles (Meio 
Ambiente) e Sérgio Moro 
(Justiça), trouxe indignação a 
servidores da Area Ambiental. 
Na reportagem, a pecuarista 
Nair Brizola surge acusando o 
ICMBio de ser responsável 
pelas queimadas que há dias 
tem atingido com preocupa-
ção a Amazônia, chamando a 
atenção do mundo para a gra-
ve situação na região. A crise 
só aumenta o clima de tensão 
que vem sendo gerado dentro 
da Area Ambiental desde an-
tes de Jair Bolsonaro ser elei-
to presidente da República. 

Ainda em 2018, Bolsona-
ro deu declarações durante 
campanha eleitoral que deixa-
vam claras as suas opiniões a 
respeito do Ibama e sobre pre-
servação ambiental. Chegou a 
chamar servidores da categoria 

de "xiitas" e classificou o Ibama 
como uma "indústria de multas". 
Matéria publicada pela associação 
"O Eco" aponta que a pecuarista 
que traz a denúncia contra servi-
dores teria recebido multa esse 
mês por ter sido responsável pela 
destruição de 70,93 hectares de 
floresta do bioma amazônico.  

Desde o início do ano, ser-
vidores vêm relatando um clima 
hostil e uma relação tensa com 
representantes do governo. O mi-
nistro da pasta, Ricardo Salles, 
que é inclusive acusado de ter co-
metido crime ambiental, protago-
nizou por algumas vezes situa-
ções constrangendo servidores. 
Em uma delas, chegou a ameaçar 
servidores do ICMBio na presen-
ça de ruralistas. Recentemente, 
servidores do instituto denuncia-
ram que cúpula do órgão teria co-
gitado impedir assembleia da ca-
tegoria e estava monitorando ser-
vidores. 

 
Repúdio 

A Condsef/Fenadsef, que 

representa com suas entidades 
filiadas, os servidores da Area 
Ambiental, repudia esse cená-
rio de crise e exige apuração 
rigorosa dos fatos para que se-
jam identificados os verdadei-
ros responsáveis pelos incên-
dios na Amazônia. Servidores 
também querem rigor nessa 
investigação já que o próprio 
governo está colocando em 
dúvida a postura do quadro 
funcional do ICMBio. 
"Queremos investigação sim, 
queremos punição sim aos cri-
minosos que organizaram e 
cometeram o crime, mas tam-
bém queremos respeito", de-
fendeu Vera Élen Nascimento, 
servidora do instituto. "Os ser-
vidores da Area Ambiental 
sempre cuidaram da Amazônia 
e se hoje não estão presentes 
com todo potencial na fiscali-
zação e cumprindo diversas 
ações há também responsabili-
dade da gestão que não atua", 
acrescentou. 

Fonte: Condsef 


