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Quinta-feira  

 

Sindsep participa de discussão sobre o Future-se 
 
O Sindsep/MA, através do 

seu presidente, Raimundo Perei-
ra, e do advogado, Arnaldo Viei-
ra Sousa, estará participando, em 
conjunto com o Sinasefe, um de-
bate sobre o Future-se. 

O evento vai acontecer no 
IFMA Monte Castelo, anfiteatro 
Viriato Correa, a partir das 10h.    

O Future-se é um projeto 
do Ministério da Educação, que 
segundo o Governo, tem o objeti-
vo de dar mais autonomia finan-

ceira para as Universidades e Ins-
titutos Federais, fomentando o 
empreendedorismo e a inovação e 
captando recursos privados.  

O programa é de adesão 
voluntária, ou seja, só as Univer-
sidades e Institutos Federais que 
demonstrarem interesse em parti-
cipar do Future-se estarão inclu-
sas. 

Segundo alguns estudiosos, 
o Future-se influenciaria direta-
mente na autonomia das universi-

dades e institutos, pois o texto do 
Future-se menciona que as insti-
tuições de ensino precisariam 
seguir as diretrizes de governan-
ça definidas pelo MEC (algo ain-
da em aberto, sem detalhes). Isso 
poderia abrir uma brecha para a 
perda de autonomia na gestão. 
Também mencionam que a orga-
nização social não poderia inter-
ferir nas disciplinas oferecidas e 
nos conteúdos ensinados. 
Com informações da Ag. Senado e G1. 

É preciso coragem 
 

Por Chico Xavier 
 
A vitória não está no fim 

de cada jornada, e sim em cada 
curva do caminho que percorre-
mos para encontrá-la. É preciso 
coragem para levantar e falar… 
Porém é preciso muito mais 
coragem para sentar e apenas 
ouvir. Se você confiar em si 
mesmo, saberá como vencer. A 
união faz a forca! Comemore! 
Grite sempre que estiver afim 
de gritar! Coloque para fora a 
sua emoção, dívida com quem 
você ama o que você está vi-
vendo! Compartilhe tudo que 
com certeza, a pessoa que você 
tanto ama ficará feliz com a sua 
felicidade! 

Você tem um sonho? En-
tão corra atrás dele, isso o fará 

cada vez mais feliz e realizado, 
principalmente quando você per-
ceber que as coisas que estão 
acontecendo em sua vida, estão 
favorecendo para que tudo cami-
nhe para dar certo! 

Não deixe uma lágrima es-
tragar o seu dia… Cuide da pes-
soa que você ama, caso você veja 
que ela precisa de carinho, não a 
deixe sofrer sozinha, tente fazer 
com que ela se sinta protegida, 
ou então, chore junto com ela… 
Assim, quando você estiver mal, 
com certeza ela também o prote-
gerá e irá derramar as mesmas 
lágrimas com você… 

Não dê bola para o que os 
outros pensam de você… Acredi-
te em você! Pois aquela pessoa 

tão especial que ama tanto vo-
cê, acredita em seu potencial. A 
solução dos seus problemas, 
está dentro de si. Pense! 

Não importa como a vida 
seja, mas como você a vive! 
Jamais tenha espírito de derro-
tado, pois assim você será der-
rotado facilmente. Viva com 
garras e dentes… A única der-
rota da vida é a fuga diante das 
dificuldades. 

Para obter sucesso e satis-
fações na vida é importante que 
tenhamos; organização, respon-
sabilidade, pontualidade, com-
promisso, aliás… viva como se 
fosse morrer amanhã e aproveite 
tudo, pois nos próximos minutos 
tudo pode acontecer. 
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Ebserh apresenta nova proposta para ACT 
 

Após longa negociação 
para tentativa de consolidação 
do ACT 2019-2020 dos empre-
gados públicos da Ebserh, pro-
cesso que se estende desde 
março, a empresa apresentou 
nova proposta de acordo, em 
reunião mediada por Rogério 
Neiva Pinheiro, juiz auxiliar da 
Vice-presidência do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), 
realizada na última terça-feira, 
24. A sugestão é pela manuten-
ção da Cláusula 15ª do atual 
ACT, referente às compensa-
ções por trabalho em dia não 
útil, alterando-se os direitos de 
acompanhamento de familiar e 
de abono de faltas. 

De acordo com o propos-
to na mediação, a Cláusula 18ª 
ficaria alterada para que a li-
cença para acompanhar famili-
ar fique restrita aos casos de 
urgência e emergência, para os 
empregados que contam com 
jornada especial. Além disso, a 
Cláusula 16ª, referente ao abo-
no de faltas, que hoje garante 
dois dias mensais, seria reduzi-
da para 1 dia. 

Quanto aos aspectos 
econômicos, o reajuste seria 
correspondente a 70% do 
INPC, acumulado no período 
de 1º/03/2018 a 28/02/2019 
sobre os salários e vantagens 

de natureza salarial, 
excluídos da incidên-
cia os benefícios de 
assistência médica e 
odontológica, auxílio 
pré-escolar, auxílio 
alimentação e auxílio 
à pessoa com defici-
ência. 

 
Decisão até 3 de ou-
tubro 

A categoria de 
empregados da Ebserh deve dis-
cutir em assembleia a proposta 
apresentada pela empresa e deli-
berar sobre a matéria até 3 de ou-
tubro, tendo-se em vista o prazo 
de resposta dado pelo Tribunal. 
Caso a categoria não concorde 
com a empresa, a mediação do 
TST será encerrada e o processo 
seguirá para ajuizamento de dis-
sídio coletivo de natureza econô-
mica. Atualmente válido até 30 de 
outubro para aguardar deliberação 
da categoria, caso vá para dissídio, 
o ACT terá prorrogação até o jul-
gamento, condicionada à não reali-
zação de greve dos trabalhadores. 

Durante a reunião desta 
terça no Tribunal, o advogado da 
Condsef/Fenadsef, Valmir Vieira 
de Andrade, expressou indigna-
ção com o fato de que os empre-
gados tenham que recorrer com 
frequência ao TST e que tenham 

sempre que abrir mão de direi-
tos na negociação. Este é o 
sexto ano em que as entidades 
sindicais precisam buscar auxí-
lio junto ao órgão. 

Levantada a possibilida-
de de inclusão do adicional de 
insalubridade na negociação, o 
advogado considerou inviável 
por parte da categoria. O Se-
cretário-geral da Condsef/
Fenadsef, concordou. "A em-
presa tenta alterar a aplicação 
dos índices de reajustes para os 
empregados veteranos, que ho-
je recebem sobre o vencimento 
básico, para receberem sobre 
um salário mínimo. Isso nós 
não vamos aceitar", comentou. 
"Agora vamos remeter a pro-
posta para as bases e aguardar 
deliberação coletiva", comple-
tou. 

Fonte: Condsef 

 

 


