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Sexta-feira  

A Diretoria do Sindicato 
dos Servidores Públicos Federais 
no DF (Sindsep-DF) vem a públi-
co externar profunda indignação 
diante das recentes notícias que 
tratam da permanente violação aos 
direitos do povo indígena Yano-
mami, fruto, sobretudo, de uma 
série de omissões do Estado brasi-
leiro frente ao histórico de intru-
são do território tradicional indí-
gena. 

Fotos estarrecedoras que 
chocaram a opinião pública vie-
ram comprovar as inúmeras de-
núncias realizadas pelos movi-
mentos sociais indígenas e sindi-
cais sobre o amplo processo de 
desmonte das políticas públicas 
indigenistas durante o governo de 
Jair Bolsonaro. 

É dever constitucional do 
Estado brasileiro promover a ex-
trusão de garimpeiros, a proteção 
territorial da Terra Indígena Yano-
mami, além da assistência qualifi-
cada à saúde, com ênfase no com-
bate às causas de desnutrição, ma-
lária, morbimortalidade infantil, 
entre outras. 

Frente ao aparelhamento da 
Fundação Nacional dos Povos In-
dígenas (Funai) por representantes 
de grupos políticos e econômicos 
contrários à missão institucional 
do órgão e ao assédio institucional 
aos seus servidores de carreira; à 
política de paralisação dos proce-
dimentos de regularização fundiá-
ria e de proteção de terras indíge-
nas; à manutenção de péssimas 
condições de trabalho e de segu-

Demarcação e proteção territorial para restabele-
cer direitos dos povos indígenas 

rança aos trabalhadores da institui-
ção; às várias iniciativas de criação 
de mecanismos infraconstitucio-
nais para descaracterizar os direitos 
constitucionais dos povos indíge-
nas; ao incentivo estatal a práticas 
ilegais de exploração econômica 
por terceiros nesses territórios es-
pecialmente protegidos, entre mui-
tas outras violações, o Sindsep-DF 
promoveu apoio financeiro, técni-
co e político ao conjunto de servi-
dores públicos que resistiram às 
iniciativas anti indígenas do gover-
no de Jair Bolsonaro e protegeram 
o dever constitucional do Estado 
brasileiro de atuar na proteção e na 
promoção dos direitos dos povos 
indígenas e de seus territórios. 

Diante dos vergonhosos e 
inadmissíveis dados que demons-
traram que, sem assistência ade-
quada à saúde e à promoção de 
sua segurança alimentar, e em 
meio ao garimpo e à desorganiza-
ção de sua estrutura social, ao me-

nos 570 crianças morreram na 
Terra Indígena Yanomami nos 
últimos quatro anos por doenças 
evitáveis, faz-se imperativo a 
abertura de rigorosa apuração de 
responsabilidades por essa crimi-
nosa omissão estatal. 

Por fim, a Diretoria do Sin-
dsep-DF reitera que a retomada 
dos serviços públicos é o único 
caminho para que essa tragédia 
humanitária seja encerrada. A já 
anunciada intervenção emergencial 
em saúde, que inclui a declaração 
de Emergência em Saúde Pública, 
a criação do Comitê de Coordena-
ção Nacional para Enfrentamento à 
Desassistência Sanitária das popu-
lações em território Yanomami e o 
envio de equipes multidisciplinares 
à região deve ir, necessariamente e 
o mais rápido possível, acompa-
nhada de uma ação coordenada 
para a retirada de todos os 20 mil 
invasores daquele território. 

Sindsep-DF 
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Oportunidade de cursos on-line para professo-
res de inglês 

O Escritório Regional de 
Língua Inglesa (RELO) fortale-
ce a Parceria Estratégica EUA-
Brasil, fortalecendo a capacita-
ção através de programas de 
língua inglesa em todo o Brasil. 
Situado na Embaixada dos 
EUA em Brasília, o RELO no 
Brasil é um dos vinte e cinco 
escritórios desse tipo em todo o 
mundo, financiados e coordena-
dos pelo Departamento de Esta-
do dos EUA, Escritório de As-
suntos Educacionais e Cultu-
rais, Escritório de Programas de 
Língua Inglesa. 

O RELO mantém contato 
com o Ministério da Educação, 
Secretarias Estaduais e Munici-
pais de educação pública, asso-
ciações de professores de in-
glês, universidades públicas e 
privadas, além de outros parcei-
ros para oferecer desenvolvi-
mento profissional, programas 
de intercâmbio educacional e 
recursos para professores e es-
tudantes de inglês. 

O Escritório RELO ofere-
ce a oportunidade aos professo-
res de língua inglesa da Rede 
Federal de Ensino de se candi-
datar a uma bolsa de estudos 
em um de seus cursos on-line 
de oito semanas, que 

acontecerão de 6 de mar-
ço a 5 de junho de 2023. São 
eles: Metodologia TESOL 
(Ensino de Inglês para Falantes 
de Outras Línguas); e Desen-
volvimento Profissional para de 
Formadores de Professores. 

Os interessados devem 
preencher sua inscrição até do-
mingo, 29 de janeiro, 23h59 
(horário de Brasília). 

OPORTUNIDADE 
O Que? 

Bolsas de estudo para cur-
sos on-line de oito semanas: Vo-
cê pode se inscrever para qual-
quer um dos cursos on-line 
1. Metodologia TESOL 
(Universidade de Maryland Bal-
timore County) ou 
2. Desenvolvimento Profissional 
para Formadores de Professores 
(Arizona State University). 
Como? 

Para ser considerado para 
essas bolsas de estudo, você deve 

preencher o formulário de ins-
crição abaixo. Basta clicar no 
título do curso ao qual você 
gostaria de se inscrever. Sua 
inscrição será analisada por um 
painel na Embaixada dos EUA 
para seleção final. 
Quando? 

O curso de orientação 
começa no dia 6 de março; as 
datas reais do curso são de 11 
de abril a 5 de junho. 

 
Mais informações através do 

email:  RELOBrazil@state.gov.  


