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Sexta-feira  

Sindsep/MA realiza debates para Diretor-Geral 
do IFMA 

 

Alcântara 14h 07/08/2020 

Imperatriz 16h 07/08/2020 

Centro Histórico 18:30h 07/08/2020 

Timon 20h 07/08/2020 

Zé Doca 8:30h 08/08/2020 

Pinheiro 13h 08/08/2020 

Barreirinhas 15h 08/08/2020 

São José de Ribamar 17h 08/08/2020 

Açailândia 18:30h 08/08/2020 

Santa Inês 20h 08/08/2020 

O Sindsep/MA está reali-
zando durante todo o dia de hoje, 
e amanhã, 08, debates com can-
didatos a Diretor-Geral de Cam-
pus do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (IFMA). 

Na segunda-feira, 10, o 
debate será para Reitor do Insti-
tuto. O evento vai acontecer a 
partir das 16h. 

Os eventos seguem os 
Campi e horários abaixo:  
Votação 

A votação para Diretor-
Geral e Reitor vai acontecer dia 
12 de agosto. Para acessar o ter-
minal de votação será necessário 
a autenticação com as credenciais 
institucionais (login e senha do 
Sistema Unificado de Adminis-
tração Pública – SUAP).  Para 

que seja garantido o acesso à 
eleição a todos os eleitores de 
todos os segmentos, os campi, 
polos de educação a distância e a 
Reitoria disponibilizarão termi-
nais de votação para uso presen-
cial. 

O IFMA irá divulgar o re-
sultado das eleições no dia 13 de 
agosto, assim que finalizar todo o 
processo de apuração dos votos. 

 

O Sindsep/MA informa 

aos seus filiados, que a Justiça 

Federal do Maranhão, assim co-

mo o Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, voltaram a funcio-

nar em regime de plantão extra-

ordinário, e a partir do dia 01 de 

setembro 2020, poderá retornar 

ás suas atividades normais, con-

forme determinação constante 

na resolução Presi Nº 10714057. 

Assim sendo, até o pre-

sente momento, todos os proces-

sos em tramitação física encon-

tram-se com seus prazos suspen-

sos. 
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Campanha "EU DOO SANGUE! EU DEFEN-
DO A VIDA! EU SOU FORA BOLSONARO!" 

é lançada no Maranhão 
 

A Frente das Centrais Sin-
dicais do Maranhão, composta 
pelas sete centrais sindicais que 
possuem representação no Estado 
(CTB, CUT, CSP Conlutas, CSB, 
Força Sindical, UGT e Nova Cen-
tral) promoverão uma grande 
campanha de doação de sangue 
durante 1 mês.  

A campanha começou 
hoje, 07 de agosto, e se esten-
derá até o dia 07 de setembro, 
terá como mote "EU DOO 
SANGUE! EU DEFENDO A 
VIDA! EU SOU FORA BOL-
SONARO!". A campanha é 
mais uma das iniciativas que 
farão parte do "DIA NACIO-
NAL DE LUTAS", movimento 

impulsionado pela articulação de 
várias entidades da sociedade 
civil, como sindicatos, coletivos, 
movimentos sociais e etc., que 
reivindicam o imediato impeach-
ment do Presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro.  

Para estas entidades, o dia 
também será em memória das 
quase 100 mil vítimas fatais da 
COVID-19 no país, número que 
é potencializado pela política 
genocida de combate à pandemia 
adotada pelo Governo Federal, 
que transformou o Brasil no no-
vo epicentro do novo coronaví-
rus. E servirá também para dialo-
gar sobre a necessidade de efeti-
vação e ampliação de políticas 

públicas como a desburocratiza-
ção do acesso as linhas de cré-
dito para os micros e pequenos 
empresários e a prorrogação do 
Auxilio Emergencial até o fim 
da pandemia. 

https://napressao.org.br/campanha/votafundeb

