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Segunda-feira  

Sindsep/MA faz homenagem ao Dia das Mães 
Ser mãe é ter o dom de pro-

ver a vida, educar e preparar seus 
filhos para uma sociedade melhor.  
É ter em si a missão divina de ser o 
norte da família, e dela cuidar com 
toda a sua altivez. 

Foi com todo esse respeito e 
admiração que o Sindsep/MA rea-
lizou na última sexta-feira, 10, uma 
homenagem ao Dia das Mães. 

O evento teve a participação 
maciça das mães da base do sindi-
cato, que participaram de uma pa-
lestra com Ana Maria Cascaes 
(Secretaria de Formação do Sin-
dsep/MA), que teve como temário 
o Movimento Sindical e a Partici-
pação das Mães nos Sindicatos. 

Durante a palestra Ana Ma-
ria falou da importância do movi-
mento sindical na defesa dos direi-
tos da classe trabalhadora, e do pa-
pel fundamental da mulher dentro 
de todo esse universo.  

“A mulher ao longo dos anos 
vem conquistando espaços impor-

tantes dentro da sociedade civil 
organizada. Essa mãe que acumula 
os seus deveres como militante e 
dirigente sindical, também traz 
consigo a responsabilidade de edu-
car seus filhos para uma sociedade 
mais justa e igualitária”, afirmou 
Ana Maria.  

Após a palestra foi servido 
um coffee break para os presentes. 

Ainda como parte das festi-
vidades do Dia das Mães, o Sin-
dsep/MA proporcionou a imuniza-
ção contra o vírus da Influenza 
(gripe). 

A comemoração do Dia das 
Mães já faz parte do calendário da 
entidade, que busca com essas ati-
vidades, estreitar ainda mais os 
laços de proximidade entre a base e 
a Direção do sindicato. 

“A atividade do Dia das 
Mães faz parte do calendário do 
Sindsep/MA. Mesmo com todas as 
dificuldades trazidas com a MP 
873 que afetou a nossa arrecada-

ção, ainda assim, conseguimos rea-
lizar um momento de homenagem 
para as mães que compõem a base 
do nosso sindicato”, comentou Ra-
imundo Pereira, presidente do Sin-
dsep/MA. 

O Sindicato quer continuar a ajudá-lo. 
Não fique só, mantenha-se sócio. 

 

Pague sua contribuição sindical mensal no pró-
prio sindicato, através de transferência ou de-

pósito bancário para as contas do Sindsep/MA:  
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Jurídico 

Mudança nos plantões 
de advogados 

 
A Secretaria de Assuntos Jurídicos e Instituci-

onais informa aos seus filiados que os plantões jurí-
dicos foram alterados. 

Os plantões serão nas terças, quartas e quintas-
feiras, no horário de 9:30 às 12h. 

Nas terças o atendimento será feito por Maíra 
Passos; na quarta por Paulo Linhares; e na quinta 
por Arnaldo Vieira. 

Após mobilizações da sociedade civil organiza-
da o Congresso Nacional recria Consea 

 

A sociedade civil organizada 
obteve mais uma vitória na última 
quinta-feira, 9, quando a comissão 
mista do Congresso Nacional recriou 
o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea). 

O órgão havia sido irresponsa-
velmente extinto pelo desgoverno 
Bolsonaro, que assim que tomou pos-
se, editou a Medida Provisória 870, 
que “reorganizava” os ministérios e 
outros órgãos do Poder Executivo. 

A sociedade civil organizada 
não aceitou a extinção do Consea, e 
após mobilizações e protestos em 
todo o país, o Congresso Nacional 
foi sensato e desfez o absurdo. 

O Consea é um órgão federal 
de assessoramento da Presidência 
da República recriado em 2003. An-
tes, ele havia atuado por um ano, em 
1993, no governo de Itamar Franco.  

De caráter consultivo, ele é 
composto por dois terços de repre-
sentantes da sociedade civil – dentre 
eles, lideranças de povos indígenas, 
quilombolas e de movimento de 
mulheres – e um terço de represen-
tantes governamentais. 

Consea/MA 
O Consea-MA, em parceria 

com o Fórum Maranhense de Segu-
rança Alimentar e Nutricional - SAN 
e a Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Social – SEDES, por meio 
da Secretaria Adjunta de Segurança 
Alimentar e Nutricional – SASAN, 
realizou, nos dias 06 e 07 (segunda e 
terça-feira), no Hotel Creuza Lopes, 
no município de Chapadinha, uma 
Capacitação para Conselhos Munici-
pais de Segurança Alimentar e Nutri-
cional do Baixo Parnaíba.  

A programação incluiu: pai-
nel sobre o Controle Social, papel 
do COMSEA e estratégias de atua-
ção; palestra sobre Equipamentos de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
como as Centrais de Recebimento, 
Restaurantes Populares, Cozinhas 
Comunitárias e Banco de Alimen-
tos, programas de SAN, bem como 
oficinas de apresentação das ferra-
mentas de funcionamento do 
COMSEA e estratégias e Monitora-
mento dos Programas de SAN.  

Cerca de 50 pessoas de mais 
de 15 municípios participaram da 

capacitação, que abordou ainda o 
Pacto Nacional para Alimentação 
Saudável e Orientações para Confe-
rência Estadual de SAN. A ação é 
fruto do Convênio celebrado com o 
Ministério da Cidadania e tem o 
objetivo de fortalecer o Sistema Na-
cional de Segurança Alimentar e 
Nutricional/SISAN.  

O Sindsep/MA tem um papel 
importante dentro do Consea/MA, 
onde sempre atuou de forma incisi-
va para a garantia de políticas públi-
cas de segurança alimentar. 

“Ao longo desses anos o 
Sindsep/MA vem desenvolvendo 
um trabalho importante dentro do 
Consea/MA. O nosso objetivo é 
participar ativamente do Conse-
lho, expondo as nossas diretrizes e 
ajudando a edificar as delibera-
ções que são apresentadas em prol 
de uma política de segurança ali-
mentar e nutricional mais signifi-
cativa e inclusiva”, declarou Fran-
cisco José Farias Diniz, diretor da 
Secretaria de Saúde e Segurança 
do Trabalhador e Meio Ambiente 
do Sindsep/MA.  


