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Terça-feira  

Diretor da Regional do Sindsep 
de Pedreiras recebe homenagem 

D e autoria do vereador To-
tinho Sampaio e aprovado 

por unanimidade, foi transmiti-
do e entregue MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E 
APLAUSOS da Câmara Muni-
cipal de Pedreiras ao diretor da 
Secretaria Regional do Sindsep/
MA em Pedreiras, Cicero Ro-
drigues de Aragão. 

O homenageado é servidor 
público federal do Ministério da 
Saúde e desde muito novo milita 
nos movimentos sociais e sindical, 
buscando ajudar e organizar os tra-
balhadores a lutar por seus direitos. 

A homenagem é um justo 
reconhecimento dos vereadores 
à sua longa trajetória de luta em 
favor dos trabalhadores e sua 
importante atuação no movi-
mento sindical pedreirense e do 
Maranhão, principalmente por 
sua participação decisiva na or-
ganização e mobilização de di-
versas categorias de trabalhado-
res além da sua. 

Sindsep/MA realiza assembleia 
na Ebserh/MA para discutir 

movimento paredista 

O Sindsep/MA realiza 
amanhã, 31, no Hospital Univer-
sitário Presidente Dutra, uma 
assembleia por Local de Traba-
lho com os empregados(as) da 
Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh/MA). 

O evento vai acontecer 
mais precisamente na recepção 
do Hospital Universitário, às 
12:30h, e terá como pauta: Es-
clarecimentos aos Empregados 

sobre o Dissídio de Greve no Tri-
bunal Superior do Trabalho – 
TST; consultar, encaminhar e 
aprovar o Movimento Paredista 
para o dia 21/09/2022; eleição 
para Delegados(as) de Base para 
o triênio 2022/2025 e outros. 

O Sindsep/MA reforça a 
participação de todos os trabalha-
dores e trabalhadoras da Ebserh/
MA neste momento importante 
da negociação com a empresa.  
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Semana é decisiva para que governo envie pro-
posta do Orçamento 2023 ao Congresso 

Essa semana será marcada 
por uma jornada de lutas que 
reúne servidores federais em 
uma série de atividades pela ga-
rantia de um orçamento justo ao 
funcionalismo que possa recu-
perar as perdas salariais sofridas 
pela categoria nos últimos anos. 
Há pelo menos cinco anos com 
salários congelados, a maioria 
dos servidores chegará ao final 
de 2022 com perdas superiores a 
32% só considerando os quatro 
anos de governo Bolsonaro. 

Nessa segunda-feira, 29, 
servidores estiveram no aero-
porto de Brasília onde recebe-
ram parlamentares que devem 
realizar essa semana um esforço 
concentrado para analisar a pro-
posta de orçamento. O prazo 
para que o governo envie a pro-
posta ao Congresso termina nes-
sa quarta, 31.  

Amanhã, 30, os servido-
res continuam a atividade no 
aeroporto pela manhã e a tarde 
promovem ato em frente ao 
Anexo II da Câmara dos Depu-
tados. Representantes de servi-
dores de diversos estados estão 
em Brasília para a agenda de 
atividades.  

Na semana passada, a im-
prensa divulgou que houve uma 
redução de 11% no valor que esta-
ria destinado aos servidores no Or-
çamento 2023. Dos antes R$ 11,7 
bilhões previstos, a LDO para 2023 
deverá trazer R$ 10,5 bi. Em reuni-
ão com o Fonasefe no último dia 
23 o Ministério da Economia havia 
informado que ainda não existia 
definição sobre qual será o mon-
tante destinado a servidores no or-
çamento.  

Para o Fonasefe, o diálogo 
com o governo Bolsonaro perma-
nece inviável. A categoria vai bus-
car junto a parlamentares a cons-
trução de uma proposta de orça-
mento justo e possível para viabili-
zar investimentos urgentes e a ga-
rantia de reposição salarial ao fun-
cionalismo. "Nossa luta seguirá 
dentro do parlamento. Inclusive 
combatendo a PEC 32, da famige-
rada reforma Administrativa, que 
ainda ameaça o setor público", re-
forçou Sérgio Ronaldo da Silva, 
secretário-geral da Condsef/
Fenadsef.  

Também essa semana o Fo-
nasefe disponibiliza link para assi-
naturas da carta-manifesto às Bra-
sileiras e aos Brasileiros em defesa 

do Serviço Público e das Servido-
ras e Servidores. Além de exigir 
que o serviço público seja do ta-
manho das necessidades do povo 
brasileiro, o documento alerta 
para a importância do serviço pú-
blico como um setor estratégico 
para atender a população e dimi-
nuir desigualdades.  

Na quarta, 31, dia que ter-
mina o prazo para chegada da 
proposta de orçamento ao Con-
gresso, haverá ato no auditório 
Nereu Ramos na Câmara dos De-
putados em defesa dos servidores 
e serviços públicos. De 9h às 12h, 
a Condsef/Fenadsef também rea-
liza com servidores de sua base e 
entidades filiadas um seminário 
para discutir eleições gerais e os 
desafios dos servidores públicos 
nesse cenário. 

A atividade será híbrida e 
acontece de forma presencial no 
auditório do Sindsep-DF e tam-
bém via Zoom. O link será envia-
do às entidades filiadas. O debate 
vai contar com a participação do 
analista político, Antônio Augus-
to Queiroz, do Diap e do assessor 
jurídico da Condsef/Fenadsef, 
José Eymard Loguercio. 

Fonte: Condsef  

https://www.estadodedireitosempre.com/

