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Quarta-feira  

Nestes tempos de Pandemia 
em que tanto precisamos de infor-
mações seguras e confiáveis o Di-
ário do Sindsep chega ao número 
4.000 com o compromisso de con-
tinuar a informar, formar opinião 
e combater o crime das fake 
News, fenômeno que tanto mal 
tem feito à sociedade e que tem 
afetado diretamente os servidores 
públicos. 

Temos acompanhado cam-
panhas difamatórias contra servi-
ços e servidores públicos baseadas 
em fake News para justificar o 
sucateamento e a privatização dos 
serviços públicos em todas as es-
feras e é contra essas agressões 
que o Diário do Sindsep tem luta-

do durante esses dezenove anos de 
circulação. 

“Temos feito investimentos 
no setor de comunicação para ga-
rantir que nossos filiados tenham 
informações seguras e confiáveis à 
sua disposição em todos os nossos 
canais de comunicação e em espe-
cial no aniversariante do dia, o 
Diário do Sindsep, que hoje com-
pleta 19 anos e chega ao número 
4.000”, afirmou Valter Cezar Fi-
gueiredo, diretor de Comunicação 
do Sindsep/MA. 

O Diário do Sindsep ao lon-
go desses dezenove anos tem 
acompanhado de perto os temas 
de interesse da sociedade e princi-

palmente aquilo que se correlacio-
na ou afeta os servidores públicos. 

“Ter uma fonte de informa-
ções confiável é muito importante 
para manter a categoria bem infor-
mada e consciente das ações de-
sastrosas desse governo no trato 
com a coisa pública, principal-
mente nesses tempos de crise sa-
nitária e pandemia de COVID- 
19”, disse Raimundo Pereira, pre-
sidente do Sindsep/MA.   

Acompanhe as notícias mais 
recentes e importantes sobre os 
serviços públicos e os direitos dos 
servidores e trabalhadores públi-
cos aqui no seu Diário do Sindsep, 
um dos diários sindicais mais anti-
gos em circulação no Brasil. 

Uma realidade 
que podemos 
comemorar 

Diário Sindsep/MA 
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A Justiça do Trabalho 
finalmente atendeu o pedido 
de tutela antecipada solicitado 
pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos Federais do Mara-
nhão ainda em abril para que 
fosse feito afastamento de su-
as atividades presenciais pela 
EBSERH de todos(as) os (as) 
trabalhadores(as) que estejam 
no grupo de risco da covid 19. 

Com a decisão da Juiza 
Marcia Suely Correa Moraes 
Bacelar, ficam classificados 
como vulneráveis, nos termos 
do art. 5º da Portaria SEI – nº 
885, todos os trabalhadores 
com mais de 60 anos ou que 
tenham alguma doença pre-
existente que causem algum 
risco por conta da Covid-19 e 
a direção da EBSERH terá 
cinco dias para atender a de-
terminação de afastar imedia-
tamente e garantir a coloca-
ção de todos os profissionais 
vulneráveis   para a execução 
de suas atividades remota-
mente enquanto perdurar o 
estado de emergência da saú-
de pública decorrente da pan-
demia de covid 19. 

“Essa é mais uma vitória 
do sindicato na luta em defesa 
dos direitos de seus filiados. 
Infelizmente nossa Justiça é 
muito lenta e nesse tempo de 
crise sanitária as decisões es-
tão demorando mais ainda, 
mas o importante é que a partir 

de agora nossos companheiros e 
companheiras estarão protegi-
dos”, disse Raimundo Pereira, 
presidente do Sindsep/MA. 

Estão cobertos pela deci-
são os profissionais das áreas 
de enfermagem, médica, segu-
rança do trabalho, assistencial 
e ocupacional, desde que te-
nham algum fator de risco. 

“O Sindicato tem acom-
panhado de perto essa situação 
complicada para os trabalhado-
res, inclusive tentando insis-
tentemente resolver essas 

questões no âmbito adminis-
trativo. Entretanto, devido 
alguns percalços, tivemos 
que recorrer à justiça e agora 
fomos integralmente atendi-
dos”, disse Marcos Ferreira, 
diretor de Comunicação do 
Sindsep/MA e trabalhador da 
EBSERH. 

O Sindsep irá acompa-
nhar de perto a execução da 
determinação judicial para 
que os trabalhadores possam 
ficar em segurança o mais 
rápido possível. 

Pedido de afastamento de trabalhadores(as) da 

Ebserh que estejam no grupo de risco da covid-19 

é aceito pela Justiça do Trabalho 

Documento com a decisão completa está disponível em nossa página na internet 
(www.sindsep.org.br). 


