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Sindicato e trabalhadores na defesa da EBC
Trabalhadores da EBC e
dirigentes do Sindsep/MA discutiram ontem durante Assembleia
convocada pelo sindicato sobre a
situação preocupante dos funcionários e da própria empresa que
corre o risco de extinção.
A reunião teve a presença
da advogada da Assessoria jurídica do Sindsep/MA, Maira Passos que explicou aos presentes as
alternativas e expedientes a serem utilizados nesse momento.
“Com a assertiva da Assembleia,
o sindicato irá entrar com pedido
de mediação de conflitos junto
ao Ministério Público do Trabalho para defender uma saída que
resguarde os direitos dos empregados”, afirmou a Dra. Maíra
Passos.
Dentre os pontos que constarão no pedido de mediação,
destacamos a manutenção da pra-

ça do Maranhão com a manutenção do programa Repórter Brasil
Maranhão, garantia de que não
haja demissões e a permanência
dos servidores do regime jurídico
único – RJU em São Luís, mesmo
que realocados para outros órgãos.
“A Secretaria de Assuntos
Jurídicos do Sindsep está atenta
ao imbróglio criado pelo governo
e juntamente com os trabalhadores tomará todas as medidas cabíveis para dirimir as dúvidas e assegurar os direitos dos trabalhadores”, informou José Figueiredo,
diretor responsável pelo setor jurídico do Sindsep/MA.
Ainda durante a assembleia
ficou definida a realização de um
café da manhã na sexta-feira a
partir das 8 horas para os colegas
da imprensa da capital e a entrega
de panfletos nos semáforos para

informar a população do que está
ocorrendo na empresa.
O Sindsep/MA e os servidores irão oferecer um café da manhã
para a imprensa no sentido de alertar para a situação dos funcionários
e pedir o apoio de toda a categoria
para a manutenção da Praça São
Luís da EBC. “Não podemos aceitar e não ficaremos parados vendo
o desmanche desse importante
meio de comunicação que está a
serviço da população maranhense
há 50 anos”, disse Raimundo Pereira, presidente do Sindsep/MA.

Mais uma vez o governo Bolsonaro mostra a que veio.
Em meio às trapalhadas do governo, do próprio presidente,
seus assessores e ministros, a população aos poucos começa a
entender que o corte de direitos está só começando.
Com o objetivo claro de beneficiar os mais ricos e aumentar a desigualdade social no Brasil, o ministro da Educação de forma preconceituosa e mostrando que não tem nenhum compromisso com a população brasileira afirma que
ao contrário do que pregava o governo petista, as universidades não são ambientes para todos e sim para uma pequena
elite.
Esse é o objetivo do governo Bolsonaro: fazer os ricos
cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.

Ano XVII Nº 3683 Pag 02
31 de Janeiro de 2019

Entidades elegem delegados para a 4ª Conferência Estadual de Formação da CUT/MA
O Sindsep/MA e o Sintsprev/MA realizaram ontem, 30, um
Encontro de Formação de entidades filiadas à CUT, o qual, discutiu
sobre a conjuntura atual do país, e
elegeu delegados para participarem
da 4ª Conferência Estadual de Formação da CUT/MA.
Foram eleitos Maria de Fátima Santos Moraes (Secretaria de
Formação do Sindsep/MA), Antônio Alves da Silva (Secretaria de

Organização e Política Sindical) e
Manoel Lages Mendes Filho
(Secretaria de Administração, Patrimônio e Finanças).

4ª Conferência Nacional de
Formação da CUT

A Conferencia Estadual que
será realizada em março, irá eleger
delegados para o encontro nacional,
que irá acontecer de 27 a 31 de maior de 2019, em Belo Horizonte/MG.

O Sindsep/MA, através da Secretaria de
Assuntos Jurídicos e Institucionais, convoca os
servidores abaixo citados, para comparecerem à
sede da entidade munidos de comprovante de
residência atualizado.

Alan Roberto Menezes de Brito
Anselmo Neto Gonçalves Marques
Antonio Carlos Pereira Inojosa
Antonio Carlos Santos
Antonio Dias Gonçalves
Antonio Fernando de Jesus do Nascimento
Antonio Oreste de Abreu Garces
Antonio Pestana de Oliveira
Benedito Bernardino Coelho
Carlos Raimundo Pereira Lima
Jorge Henrique Rocha Rabelo
Jose de Ribamar Pereira da Conceição
Jose Gutemberg Lima Nascimento
Jose Ribamar Reis
Ludimar Barbosa e Silva
Luis Carlos Ferreira Lima
Luis Gonzaga Rocha
Luis Severino da Silva
Raimundo Nonato Mendes
Raimundo Sousa Cavalcante
Valdeci Estevão Ribeiro

A atividade terá como premissas os debates sobre o futuro do
mundo do trabalho: defesa dos direitos, democracia e socialismo.
Ainda no encontro, serão
apresentados em painéis o projeto
político organizativo da Central,
além da realização de seminários,
oficinas pedagógicas num amplo
processo de sistematização desenvolvido ao longo de todas essas
etapas.

