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Trabalhadores e sindicato lutam
pela sobrevivência da EBC
O presidente Bolsonaro segue com a sua política de desmonte dos serviços públicos. O órgão
da vez é a Empresa Brasil de Comunicação – EBC, única TV pública do país. Com a desculpa de
reestruturação da empresa, o governo federal destituiu o Superintendente no Maranhão e os coordenadores de jornalismo e operações
deixando a EBC do Maranhão praticamente acéfala e funcionando
apenas o setor administrativo, o
acervo e a transmissão.
“Nós soubemos apenas ontem que o núcleo de jornalismo
daqui seria fechado e que seria a
última apresentação do Jornal
Repórter Maranhão”, disse Rubem Jayron, trabalhador da EBC.
Essa é mais uma medida
que visa calar a voz dos movimentos sociais e populares, uma
vez que como TV pública a EBC
sempre buscou dar voz à sociedade. Com as medidas tomadas
através de uma canetada, o núcleo de jornalismo e produção de
conteúdo que existe há 50 anos e
que mantinha Jornal Repórter
Maranhão há mais de 30 anos
deixará de existir.
A situação que o sindicato
encontrou em visita ao órgão ontem
foi preocupante e desalentadora:
funcionários sem acesso aos seus
locais de trabalho, portas fechadas e
muita tristeza. Ao ouvir os relatos

dos trabalhadores, o presidente Raimundo pereira sugeriu aos presentes
que formassem uma comissão para
organizar uma assembleia com todos os servidores do órgão o mais
rápido possível para discutir e deliberar sobre a situação e preparar as
medidas cabíveis.
Seguindo a orientação do
sindicato, os trabalhadores presentes constituíram uma comissão formada pelos funcionários, Gerzivilson Azevedo, Rubem Jayron,
Geylson Paiva e Tatiane Costa,
que ficaram responsáveis de mobilizar os colegas para a reunião que
acontecerá hoje a partir das onze
horas na sede da Empresa.
“Nós já sabíamos que com
a eleição do presidente Bolsonaro teríamos que lutar muito contra o desmonte dos serviços públicos e já nos primeiros dias de
governo mostrou ao que veio.
Desmontando toda a rede de proteção dos trabalhadores e aprofundando a reforma trabalhista”,
disse Raimundo Pereira, presidente do Sindsep/MA.

CHARGE

Raposa no
galinheiro
Apesar do presidente
Bolsonaro dizer que a vida
dos empresários no Brasil é
difícil, o que se vê na prática
é totalmente diferente. Empregados tendo seus direitos
retirados e empresários buscando lucros a qualquer custo, inclusive cometendo crimes ambientais protegidos
por uma rede de impunidade
crescente e pasmem, com a
vista grossa do próprio governo federal.
Nada mais pode justificar a escolha de um ministro
para o meio ambiente que foi
condenado por crime ambiental a não ser a vontade de
afrouxar as leis e fiscalizações no setor.
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A Pedra
O distraído esbarrou nela;
Os violentos a usaram como projétil;
O empreendedor construiu com ela;
O camponês cansado a utilizou como assento;
Para as crianças era um brinquedo;
Drummond fez poesia com ela;
Davi com ela matou Golias;
Michelangelo a esculpiu e fez uma das mais belas esculturas.
Em todos esses casos, a diferença não estava na pedra,
mas no homem…
Use as pedras em seu caminho para viver melhor.
Siga adiante… Lapidando a pedra bruta…

ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO
EBC/MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019
O Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos estatutários e convida os (as) demais funcionários (as),
lotados (as) na EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - MA, para participarem da Assembleia Por
Local de Trabalho, no dia 30 de janeiro de 2019,
com início às 11h00m, no pátio da Empresa Brasil de
Comunicação, sito à Rua Armando Vieira da Silva,
126 - Bairro de Fatima, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1- Informes; 2- Discussão e deliberação sobre recentes decisões da
empresa e 3- Outros.
São Luís (MA), em 29 de janeiro de 2019.
Raimundo Pereira de Souza
Presidente
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