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Segunda-feira  

Presidente do Sindsep/MA participa de seminário de 
entidades estudantis 

O presidente do Sindsep/MA 
Raimundo Pereira, participou na 
manhã da última sexta-feira, 20, do 
1º Seminário de Dirigentes de Enti-
dades Estudantis do Maranhão. 

O evento organizado pelo 
Coletivo Para Todos foi realizado 
no plenarinho da Assembleia Legis-
lativa do Maranhão (AL/MA) e teve 
como objetivo debater a conjuntu-
ra criada a partir do golpe e suas 
consequências para as políticas 
públicas sob o olhar dos estudan-
tes. 

Está cada vez mais claro para 
os estudantes o desmonte promo-
vido pelo governo golpista de Mi-
chel Temer em suas medidas para 
agradar o mercado e sucatear o 

setor público, como foi o caso da 
emenda constitucional 95 que con-
gela investimentos por 20 anos, 
atingindo principalmente os seto-
res de saúde e educação. 

Na sua intervenção, o Presi-
dente do Sindsep/MA, destacou a 
importância de momentos como 
esse para a organização da juven-
tude. “É necessário destacar a im-

portância da organização dos estu-
dantes para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária”, 
disse. 

Raimundo Pereira lembrou 
ainda que o Sindsep/MA sempre 
acompanhou e estimulou a organi-
zação dos jovens nos Grêmios estu-
dantis da rede IFMA, integrante da 
Base do Sindsep.  

“Sabendo da importância do 
movimento, sempre estivemos jun-
to com os alunos nesse processo 
importante de criação e atuação 
dos grêmios estudantis, por isso 
fico emocionado ao ver os cami-
nhos que vocês estão trilhando. 
Parabéns!”, afirmou Raimundo Pe-
reira  

ANS quer autorizar cobrança de franquia para planos de saúde 

A Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) discute mudanças 
para entrarem em vigor no segundo 
semestre ou no início de 2019. A fór-
mula prevê a cobrança de franquias dos 
usuários dos planos de saúde. Além da 
mensalidade, o usuário terá de pagar a 
cada vez que fizer consultas ou realizar 
procedimentos. 

A medida é criticada por entida-
des de defesa do consumidor e conse-
lhos de saúde, que apontam que, além 
da imprevisibilidade de gastos ao usuá-
rio, o novo modelo de cobranças deve 
sobrecarregar ainda mais o SUS. Segun-
do a norma pretendida pela ANS, fran-

quias e coparticipações não poderão 
ultrapassar o valor da mensalidade. 

"Será mais uma medida em que 
quem vai pagar a mais é o usuário. Pes-
quisa da própria ANS diz que de 2015 
para cá, os planos perderam cerca de 
2,6 milhões de clientes, pelo desempre-
go e a atual situação econômica do 
país. Essas operadoras sempre buscam 
o lucro. Ao não terem lucro, procuram 
a ANS para ajudar a solucionar esse 
problema", critica o conselheiro esta-
dual de Saúde Mauri Bezerra em entre-
vista ao repórter Leandro Chaves, para 
o Seu Jornal, da TVT. 

Para a pesquisadora do Instituto 

Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec) Ana Carolina Navarrete, a 
"confusão" que deve ser criada por 
esse novo modelo de cobrança vai im-
pactar a saúde e o bolso dos usuários. 

"A gente já viu estudos, inclusive 
da Universidade de Harvard-Kennedy, 
que mostra que as pessoas não usam 
melhor o plano (a partir desse novo 
modelo), só usam menos e pronto. Isso 
acaba impactando no diagnóstico pre-
coce da doença e na prevenção. Então 
isso prejudica a saúde no longo prazo", 
diz a pesquisadora. 

 
Fonte: CUT 
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O Sindsep/MA lamenta a perda irre-
parável do companheiro Milton Sérgio 
Ribeiro Filho, servidor da Superintendên-
cia da Regional do Trabalho no Mara-
nhão, em Chapadinha, que faleceu na úl-
tima quinta-feira, 19 de Abril. 

 

Ausência 
 

Por Vinicius de Moraes 

Eu deixarei que morra 
em mim o desejo de amar os 
teus olhos que são doces 

Porque nada te poderei 
dar senão a mágoa de me ve-
res eternamente exausto. 

No entanto a tua presen-
ça é qualquer coisa como a luz 
e a vida 

E eu sinto que em meu 
gesto existe o teu gesto e em 
minha voz a tua voz. 

Não te quero ter porque 
em meu ser tudo estaria termi-
nado. 

Quero só que surjas em 
mim como a fé nos desespera-
dos 

Para que eu possa levar 
uma gota de orvalho nesta terra 
amaldiçoada 

Que ficou sobre a minha 
carne como uma nódoa do pas-
sado. 

Eu deixarei... tu irás e en-
costarás a tua face em outra fa-
ce. 

Teus dedos enlaçarão ou-
tros dedos e tu desabrocharás 
para a madrugada. 

Mas tu não saberás que 
quem te colheu fui eu, porque 
eu fui o grande íntimo da noite. 

Porque eu encostei minha 
face na face da noite e ouvi a 

tua fala amorosa. 
Porque meus dedos enla-

çaram os dedos da névoa sus-
pensos no espaço. 

E eu trouxe até mim a 
misteriosa essência do teu 
abandono desordenado. 

Eu ficarei só como os ve-
leiros nos pontos silenciosos. 

Mas eu te possuirei como 
ninguém porque poderei partir. 

E todas as lamentações 
do mar, do vento, do céu, das 
aves, das estrelas. 

Serão a tua voz presente, 
a tua voz ausente, a tua voz 
serenizada. 


