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Sexta-feira  

 
CONVOCAÇÃO 

 
O Sindsep/MA através da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos e Institucionais 
convoca os seguintes servidores da Ex
-Roquette Pinto (TVE), autores do 

processo URPS/FGTS, para compa-
recerem ao sindicato para tratarem 

sobre assuntos jurídicos. 
 

Antonia da Silva 
Conceição de Maria de Jesus Costa 
Conceição de Maria Freitas Lima 
Dulcimar Silva Ferreira 
Leonildes Veloso Marques 
Maria da Conceição C. de Castro 
Maria Dalva Serra 
Maria de Fatima dos S. Marques 
Maria de Fatima Tavares Lobato 
Maria de Fatima Viana Silva Sodre 
Maria de Jesus Monteles Barros 

Maria de Lourdes Santana da Silva 
Maria de Pinho de Sousa 
Maria do Espirito Santo Guterres 
Maria do Socorro Farias Dias 
Maria do Socorro Melo Napoleão 
Maria Domingas O. de Oliveira Matos 
Maria Iolanda Santos Bogea 
Maria Isabel Correa 
Maria Leonete Lisboa Belo 
Maria Loureto Silva 
Maria Milagre dos Santos Pinheiro 
Maria Odete Costa Soares 
Maria Romana Fonseca Carneiro 
Maria Teresa Billio Mendes 
Maria Vitoria Santos Soares 
Mariano Malheiros Lopes 
Maridalva Garcia Pinheiro 
Marilene de Fatima Mendonça Cutrim 
Marise Leite Arouche Prado 
Marise Novaes da Silva 
Raimunda Galvão Meireles 

Servidores da FUNAI fazem 
panfletagem no centro histórico de 
São Luís para sensibilizar a popu-
lação sobre o desmonte do órgão e 
cobrar justiça para Bruno Pereira, 
Dom Phillips e Maxciel Pereira. 

A ação faz parte das mobili-
zações da categoria para denunciar 
o sucateamento da FUNAI pelo 
governo Bolsonaro que colocou na 
presidência da Instituição um dele-
gado que além de não entender 
nada sobre os povos originários, 
ainda trabalha contra a função pre-
cípua do órgão que é responsável 
pela promoção e proteção aos di-
reitos dos povos indígenas de todo 
o território nacional. 

“Nós não estamos só lutan-
do por melhores condições de 
trabalho, mas para que o órgão 
desenvolva a função para a qual 

ele existe”, disse um dos mani-
festantes presente à panfletagem.    
Para o vice presidente do Sin-
dsep/MA, Raimundo Pereira, o 
sucateamento da FUNAI não é 
um ato isolado do governo Bol-
sonaro, mas sim uma política de-
liberada de destruição dos servi-
ços públicos. 

“Desde que assumiu o go-

verno, Bolsonaro tem promovido o 
sucateamento do INCRA, IBA-
MA, Ministério do Meio Ambien-
te, Ministério da Educação e tantos 
outros e nós não podemos ficar 
parados assistindo a todo esse des-
monte. Precisamos ocupar ruas e 
praças para denunciar esse crime 
contra a população”, disse Rai-
mundo Pereira. 

Servidores fazem panfletagem cobrando justiça, 

segurança e contra o sucateamento da Funai  
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Alerta de Golpe 

 

Impasse com 
reajuste de 
servidor ex-
põe governo 
Bolsonaro 

Em mais uma reviravolta 
nas afirmações do governo Bolso-
naro sobre reajuste para o funcio-
nalismo, o ministro da Economia 
Paulo Guedes declarou durante 
um evento do BNDES que servi-
dores deverão ter aumento de salá-
rio somente em 2023. Há apenas 
um mês, durante o Fórum Econô-
mico Mundial, em Davos, Guedes 
disse que seria possível um reajus-
te de 5% para servidores públicos. 
"A inflação acumulada desse ano 
foi 5% até agora. É possível repor 
o funcionalismo desse ano? Sim 
até 5% dá", disse ele na ocasião.  

Desde o ano passado, inú-
meras versões de propostas para 
reajuste do funcionalismo foram 
divulgadas tanto por Bolsonaro 
quanto por membros de seu gover-
no. "O governo Bolsonaro mostra 
que é incapaz de garantir suas pró-
prias propostas", aponta Sérgio 
Ronaldo da Silva, secretário-geral 
da Condsef/Fenadsef. A nova pos-
tura adotada, que aponta para uma 
possibilidade de conceder reajuste 
e reestruturação de carreiras em 
2023, é também alvo de críticas. 
"Pergunto aos servidores e servi-
doras que tem acompanhando todo 
esse processo e ainda a recusa do 
governo em negociar com repre-
sentantes da categoria. Dá para 
confiar?", questiona Sérgio. 
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