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Quarta-feira  

 

Acontece nessa quarta-feira, 20 de junho na área de vivência 
do campus Monte Castelo o IX arraiá do IFMA. 

A alegria foi convidada para juntar-se aos servidores nessa 
explosão de cultura popular. A festança começa a partir das 13 
horas com o desfile “Beleza caipira” e continuará por toda a tarde 
até o começo da noite. 

“Participem, venham prestigiar essa importante demonstração 
de cultura popular em que alunos farão apresentações de danças fol-
clóricas. O Sindsep apoia e sempre apoiará esse tipo de iniciativa”, 
disse Cleonice Rocha, presidenta em exercício do Sindsep/MA.  

Arraiá Nóis na Copa 

Cinquenta anos depois e com o Brasil em ebuli-
ção por conta de um golpe político-midiático que en-
tregou a presidência do nosso país a golpista que está 
promovendo a retirada de direitos dos trabalhadores e 
uma política desastrosa de congelamento de investi-
mentos por 20 anos, o Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas (PPGPP) e Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico 
(PPGDSE) promove o Colóquio Internacional  “A 
PRIMAVERA DOS OPRIMIDOS 50 anos depois, 
maio de 1968 tem uma atualidade no mundo, na Fran-
ça e no Brasil?” quando intelectuais e militantes soci-
ais irão traçar um paralelo entre a primavera de 68 na 
França e o momento que vivemos no Brasil.  

O evento acontecerá na próxima sexta-feira,22 
das 14 às 19 horas no Auditório do Centro de Ciências 
Sociais (UFMA) e promete trazer um pouco mais de 
luz sobre esse momento no mundo e trazer uma refle-
xão crítica e transformadora, articulando teoria e prá-
xis, envolvendo universitários e outros intelectuais 
orgânicos da luta contra a opressão. 

Dentre os palestrantes estará o diretor da secre-
taria de comunicação do Sindsep/MA, Valter Cezar 
Figueiredo que fará um paralelo entre as motivações e 

Sindsep participa de colóquio internacional 

o que aconteceu na França em 1968 e o atual mo-
mento brasileiro. 

“Precisamos estudar e debater as convulsões 
sociais nesse mundo globalizado para que possa-
mos antecipar novos ataques e assim fortalecer a 
luta por uma sociedade mais justa e igualitária”, 
disse Valter Cezar. 

Imagem de arquivo 
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Frente ao cenário de preca-
rização imposto aos servidores 
públicos, a CUT lançará nacio-
nalmente a Campanha Brasil For-
te: Servidores Público e Estatais 
de Qualidade. O lançamento 
acontece nesta quarta-feira (20), 
a partir das 9h, em audiência pú-
blica sobre o tema, na Comissão 
dos Direitos Humanos do Senado 
Federal. O objetivo da ação é 
promover o debate e a luta contra 
os retrocessos promovidos pelo 
governo ilegítimo Michel Temer. 

De acordo com a secretária 
de Relações do Trabalho da CUT 
Nacional, Graça Costa, a campa-
nha é regida por três pilares prin-
cipais. O primeiro deles é a revo-
gação da Emenda Constitucional 
95, que congela por 20 anos os 
gastos públicos e investimentos 
nas áreas sociais. 

Aprovada em dezembro de 
2016, o projeto já produz efeitos 
negativos em relação aos direitos 
sociais e ao reajuste do funciona-
lismo público. “Esse fator é bas-
tante preocupante, ainda mais 
para um país que estava avançan-
do nas discussões por um Brasil 
decente, inclusivo e igualitário, e 

agora estamos em um caminho 
completamente contrário”, disse 
Graça. 

Outro eixo da ação está 
centrado na defesa das estatais 
públicas e a serviço da sociedade. 
Para Graça, “é uma campanha 
muito forte contra as privatiza-
ções e a venda do patrimônio pú-
blico”. Já o terceiro pilar pauta a 
valorização serviço público e das 
estatais. 

“Precisamos ter um servi-
ço público de qualidade que 
atenda as necessidades da soci-
edade. Para isso, é necessário 
que os trabalhadores tenham 

condições dignas de exercer 
suas tarefas. Isso envolve boas 
negociações coletivas que não 
retirem direitos e que não aten-
tem ao que já foi conquistado”, 
afirma a dirigente. 

Durante a campanha, estão 
previstas diversas atividades. A 
Central Única dos Trabalhadores 
encabeçará plenárias regionais 
por todo país para discutir com 
os movimentos sociais, políticos, 
populares e sociedade em geral 
sobre o tema. As ações ocorrem 
em junho e julho, e está prevista 
uma grande mobilização que será 
organizada em conjunto. 

CUT lança campanha em defesa do serviço 
público nesta quarta (20)  

 Horário de funcionamento do Sindsep/MA 
 

A Diretoria do Sindsep/MA informa aos seus filiados, colabo-
radores e funcionários que, em função dos jogos da Seleção Brasilei-
ra na Copa do Mundo de Futebol, o expediente  será alterado. 

No próximo dia 22, quando será realizado o jogo entre Brasil e 
Costa Rica, às 9h da manhã, o expediente acontecerá apenas no perí-
odo da tarde. 

Já no dia 27, dia da partida entre Brasil e Sérvia, às 15h, o ex-
pediente será encerrado ao meio dia. 


