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Sexta-feira  

Campus Monte Castelo rejeita Future-se 
 

O Sinasefe e Sindsep/MA 
realizaram ontem 26, pela ma-
nhã, assembleia para discutir so-
bre o FUTURE-SE e suas conse-
quências para os trabalhadores e 
estudantes. 

O evento aconteceu no Ci-
ne Teatro Viriato Correia e teve a 
participação de professores, téc-
nicos administrativos e alunos. 
Participaram da mesa de abertura 
o diretor geral do campus Monte 
Castelo, prof. Claudio Leão, pro-
fa. Angela, representando o Si-
nasefe, Vitor Aragão, pelo Grê-
mio Edson Luís, O advogado Ar-
naldo Vieira, representando o 
Sindsep/MA e o palestrante, prof. 
David Lobão. 

Em sua fala o prof. Jorge 
Leão chamou a atenção para as 
graves consequências para alunos 
e servidores caso seja implantado 
o future-se. “O projeto está sendo 
imposto goela abaixo pelo gover-

no federal e isso afetará direta-
mente a todos nós, trabalhadores 
e alunos da rede federal de ensi-
no por isso precisamos debater e 
entender do que se trata”, disse o 
gestor que afirmou ainda que “a 
gestão IFMA Monte Castelo diz 
não ao future-se. 

Jorge Leão destacou ainda 
o corte de orçamento previsto 
para o ano de 2020 que reduziu 
de 79 milhões de reais para ape-
nas 43 milhões os valores para 
custeio dos 29 Campi do Mara-
nhão. 

O Advogado Arnaldo Vieira 
salientou a importância de agregar 
a participação dos alunos na luta 
em defesa dos Institutos Federais e 
enalteceu a presença considerável 
de estudantes na assembleia. “É 
muito importante a participação 
massiva dos alunos nessa discus-
são, afinal, juntamente com os ser-
vidores, são as partes diretamente 

atingidas nesse processo”, afirmou 
Arnaldo Vieira.   

Durante sua apresentação, 
prof. David Lobão explicou passo 
a passo como o governo pensa im-
plantar esse modelo de gestão que 
irá em última instância privatizar 
toda a estrutura federal de ensino e 
conclamou a todos que se mobili-
zem para conter mais essa investi-
da desastrosa do governo federal 
no setor de educacional brasileiro. 

“Mesmo atendendo apenas 
3,5% da juventude brasileira, os 
Institutos Federais já estão mudan-
do a realidade dos jovens das clas-
ses mais baixas da população bra-
sileira e isso já estava incomodan-
do alguns setores da elite brasilei-
ra” disse o palestrante.  

O prof. David informou ain-
da que na assembleia realizada no 
Campus Pinheiro também com 
parceria entre o Sinasef e Sindsep 
foi rejeitado o future-se por unani-
midade, mostrando que os corpos 
docente e discente da instituição 
estão atentos e não aceitarão retro-
cessos. 

Após a apresentação e os 
debates a plenária votou por rejei-
tar o future-se no campus Monte 
Castelo. 

 Estavam presentes na as-
sembleia representando o Sindsep/
MA os diretores Marli Eugenia, da 
secretaria de Assuntos Jurídicos e 
Institucionais, Erionilde Piedade, 
da secretaria Geral e a vice presi-
denta Cleonice Rocha. 
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Sindsep/MA participa de reunião do Condir em Caxias 
 

O Sindsep/MA através dos 
diretores, Raimundo Pereira de 
Souza (Presidente), e João Carlos 
Lima Martins (Secretaria de Admi-
nistração, Patrimônio e Finanças), 
participaram na manhã de ontem, 
quinta-feira, 26, da primeira reuni-
ão do Conselho Diretor (CONDIR) 
do IFMA – Campus Caxias. 

O Conselho, que tem cará-
ter consultivo e deliberativo, reú-
ne representantes dos segmentos 
dos técnicos-administrativos, 
professores, estudantes, represen-
tantes da gestão local, da Reito-
ria, de estudantes egressos, da 
sociedade civil e de sindicatos. 

A criação do Condir foi 
aprovada em 2018, por meio de 
Resolução do Conselho Superior 
do IFMA que instituiu o regi-
mento interno dos campi. O ór-
gão é presidido pelo diretor-geral 
da unidade, membro nato. 

Na avaliação dos diretores, 
a participação do movimento sin-

dical dentro de uma instância tão 
importante como o Condir, é de 
uma singularidade sem prece-
dentes, pois demonstra a flexibi-
lização do diálogo, e coloca as 
entidades representativas de 
classes, em um patamar que ul-
trapassa o convencionalismo que 
carrega o movimento sindical, 

de ter como única voz a luta por 
melhorias salariais. 

Com ações parecidas a es-
sa, o Sindsep/MA mantém-se in-
serido nas ações sociais, e acaba 
demonstrando a responsabilidade 
social da entidade em edificar 
uma sociedade mais igualitária 
para toda a sociedade. 

Estamos aqui de passagem 
 

Texto atribuído à William Shakespeare 

Aprendi que amores eternos 
podem acabar em uma noite. 
Que grandes amigos podem se 
tornar grandes inimigos. 
Que o amor sozinho não tem a 
força que imaginei. 
Que ouvir os outros é o melhor 
remédio e o pior veneno, 
Que a gente nunca conhece 
uma pessoa de verdade, afinal, 
gastamos uma vida inteira para 
conhecer a nós mesmos. 
Que os poucos amigos que te 

apoiam na queda, são muito mais 
fortes do que os muitos que te 
empurram. 
Que o “nunca mais” nunca se 
cumpre, que o “para sempre” 
sempre acaba. 
Que minha família com suas mil 
diferenças, está sempre aqui 
quando eu preciso. 
Que ainda não inventaram nada 
melhor do que colo de Mãe desde 
que o mundo é mundo. 
Que vou sempre me surpreender, 

seja com os outros ou comigo. 
Que vou cair e levantar mi-
lhões de vezes, e ainda não vou 
ter aprendido tudo.” 


