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Quinta-feira  

Sindsep/MA convoca servidores do processo de 
anuênios/Funasa para entregarem documentação 

A perseverança e empenho 
da Assessoria Jurídica do Sin-
dsep/MA conseguiu mais uma 
vitória para seus filiados: o pro-
cesso coletivo de anuênios da 
FUNASA, que contempla mais 
de 3.300 servidores, finalmente 
já transitou em julgado e agora já 
entrou em fase de execução.  

Para dar prosseguimento a 
movimentação da ação e posteri-
or liberação do dinheiro, convo-
camos todos os servidores e ser-
vidoras, pensionistas e herdeiros 
de servidores(as) da FUNASA a 
comparecer ao SINDSEP/MA 
para verificarem se foram con-
templados nesse processo e, em 
caso positivo, precisam trazer 
todos os documentos para apre-
sentarem os comprovantes neces-
sários para a elaboração dos cál-
culos e ajuizamento das execu-
ções.  

Na mesma ocasião, a asses-
soria jurídica irá verificar se há 
outras ações que os servidores ou 
pensionistas tenham direito e que 

ainda não tenham sido ajuizadas. 
É importante destacar que 

a Justiça deu como prazo final 
para a entrega dos documentos o 
dia 30 de maio.  

Não deixe para a última 
hora, compareça à sede do Sin-
dsep/MA em São Luís ou em 
qualquer de nossas Secretarias 
Regionais munidos de seus do-
cumentos com urgência, afinal, 
os advogados precisam checar 
todos a documentação antes de 
enviá-los à Justiça. 

Lembrando que esse pro-

cesso envolve apenas os servido-
re(as) da FUNASA e o prazo 
limite para entrega dos docu-
mentos é 30 de maio. 

 
Documentos necessários: 
 Kit de procuração; 
 RG e CPF; 
 Comprovante de residência; 
 Fichas financeiras (1995 até 

2022); 
 Documento que indique a data 

de ingresso no serviço público 
federal (ex: portaria de nomea-
ção, CTPS com data de ingres-
so, certidão de tempo de servi-
ço do órgão ou na falta de do-
cumento oficial, declaração 
assinada pelo servidor que con-
tenha a informação). 
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Com gestão ruim e desvio de recursos, governo 
quer resolver falta de creche com FGTS  

Em três anos e cinco me-
ses de governo, Jair Bolsonaro 
(PL) não apresentou sequer 
uma política pública, seja de 
geração de emprego ou contro-
le da inflação, mas apresentou 
várias propostas para usar di-
nheiro que pertence ao próprio 
trabalhador para resolver a cri-
se econômica que piorou em 
sua gestão. 

Neste governo todos os 
problemas são resolvidos com 
a liberação de parcelas do Fun-
do de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), uma poupança 
para quando o trabalhador ficar 
desempregado, que vem sendo 
usada para estimular o consu-
mo interno. 

A última da vez é liberar 
saques para que as mulheres, 
grupo que mais desaprova o 
governo, paguem creches de 
seus filhos ou cursos profissio-
nalizantes. 

Em resumo é o seguinte. 
Como o governo é incompeten-

te para gerir obras e cúmplice da 
corrupção dos aliados, paralisou 
obras prioritárias para a educação 
brasileira como a construção de 
creches e, paralelamente, liberou 
recursos da educação, via emen-
das do relator, esquema sem 
transparência 
que montou 
com o Cen-
trão, para a 
compra de 
kits robótica 
para escolas 
sem internet 
ou construção 
de escolas 
fakes. A mai-
oria dos re-
cursos para 
esses kits inú-
teis foi para 
Alagoas, re-
duto eleitoral 
do aliado Ar-
thur Lira 
(PP), presi-
dente da Câ-

mara dos Deputados, e Piauí, 
reduto do ministro-chefe da Ca-
sa Civil, Ciro Noguieira (PP), 
chefões da bancada do Centrão 
que manda no governo. 

Matéria completa em 
www.cut.org.br 

Sindicalistas e enfermeiras comemoram 
aprovação do piso depois de 30 anos de 

luta, com votação expressiva, fruto da luta 
de trabalhadores e entidades sindicais. 

 
Matéria completa em cut.org.br/noticias 

Aprovação do PL da Enfer-
magem é vitória da mobiliza-

ção da categoria pelo piso  
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