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Segunda-feira  

Sindsep/MA realiza Encontro 

mensal de Aposentados e 

Pensionistas 

Sindsep/MA participa de reunião para implanta-

ção do Sistema Eletrônico de Ponto da EBC 
O Sindsep/MA participou na 

última sexta-feira, 19, de uma reu-

nião na Empresa Brasileira de Co-

municação (EBC) quando foi apre-

sentado para os trabalhadores o 

plano de implantação do ponto 

eletrônico.  

Segundo a direção da em-

presa, com a implantação do siste-

ma eletrônico de ponto, será possí-

vel contabilizar com muito mais 

brevidade as horas extras e o adici-

onal noturno, consequente o paga-

mento será muito mais rápido. 

“A EBC está preocupada em 

modernizar sua estrutura e isso 

passa também pela adequação do 

sistema de verificação de frequên-

cia”, informou Marcelo Bassan, 

representante da empresa. 

Para o sindicato, é importan-

te garantir que os direitos dos tra-

balhadores sejam preservados, e 

todos os mecanismos que puderem 

ser usados para garantir isso serão 

sempre benvindos. 

“Nós entendemos que preci-

samos conviver com a inovações 

da modernidade, mas precisamos 

ter muito cuidado para que essas 

mudanças sejam feitas com cautela 

e muita informação para que não 

prejudiquem os trabalhadores”, 

disse Valter Cezar Figueiredo,  

diretor da Secretaria de comunica-

ção do Sindsep/MA.     

Participaram da reunião pelo 

Sindsep/MA, os diretores: Valter 

Cezar, da secretaria de Comunica-

ção; Manoel Cecílio, da secretaria 

de Administração e Finanças, além 

de Maria do Carmo Rodrigues, da 

secretaria de Assuntos Jurídicos e 

servidora da Ex-Roquette Pinto, 

lotada na EBC.   

O Sindsep/MA realiza na 

próxima quarta-feira, 24, o Encon-

tro Mensal de Aposentados e Pen-

sionistas, que vai acontecer na sede 

da entidade, a partir das 15h, com a 

Eleição de Delegados ao X Consef 

e apresentação do documentário 

Rosa de Luxemburgo. 

O evento também será alusi-

vo ao Dia do Aposentado, come-

morado na mesma data.  

Será entregue lanches e ha-

verá sorteio de brindes aos presen-

tes. 

O Dia Nacional do Aposen-

tado foi instituído pela Lei 

6926/81. A data é comemorada 

em 24 de janeiro, dia em que foi 

aprovada a Lei Eloy Chaves, em 

1923, que criou a Caixa de Apo-

sentadoria e Pensão, que deu ori-

gem à Previdência Social. 
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