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Segunda-feira  

Sindsep/MA realiza debate com os candidatos a 
Reitor do IFMA 

 

O Sindsep/MA irá realizar ho-
je, 10, às 19h, o debate entre os candi-
datos ao cargo de Reitor do IFMA. 
Essa atividade vem ratificar o papel da 
entidade, enquanto representante clas-
sista dos trabalhadores, demonstrando 
assim, o seu comprometimento com 
os servidores públicos federais no 
fortalecimento do processo democrá-
tico que norteia o Estado de Direito. 

A entidade durante os dias,  
07 e 08 de agosto, realizou debates 
para Diretor-Geral dos Campi; Al-
cântara, Imperatriz, Centro Históri-
co, Timon, Zé Doca, Caxias, Pinhei-
ro, Barreirinhas, São José de Riba-
mar, Açailândia e Santa Inês. 

Na avaliação do sindicato, os 
debates foram exponenciais na pro-
posição de discussões que pudessem 
trazer elementos de escolha dos can-
didatos por parte dos eleitores.  

Ainda de acordo com o Sin-
dsep/MA, a garantia de um espaço 
que fomentasse o debate era impres-
cindível, devido ao tamanho e im-
portância do IFMA no processo de 
desenvolvimento do Maranhão. 

O pleito este ano será de for-
ma remota, e a votação ocorrerá na 
quarta, dia 12. Para votar os eleito-
res irão utilizar o sistema on-line 
Helios Voting, para cumprir com as 
diretrizes sanitárias de distancia-
mento social, por conta da pande-
mia da Covid-19.  

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 terminais 
de votação para uso presencial.  

Para acessar o terminal de 
votação será necessário a autenti-

cação com as credenciais instituci-
onais (login e senha do Sistema 
Unificado de Administração Públi-
ca – SUAP). 

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

 

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 
Central) promoverão uma grande 
campanha de doação de sangue 
durante 1 mês.  

A campanha começou ho-
je, 07 de agosto, e se estenderá 
até o dia 07 de setembro, terá co-
mo mote "EU DOO SANGUE! 
EU DEFENDO A VIDA! EU 
SOU FORA BOLSONARO!". A 
campanha é mais uma das inicia-
tivas que farão parte do "DIA 
NACIONAL DE LUTAS", mo-

vimento impulsionado pela articu-
lação de várias entidades da socie-
dade civil, como sindicatos, coleti-
vos, movimentos sociais e etc., que 
reivindicam o imediato impeach-
ment do Presidente da República, 
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 potencializa-
do pela política genocida de comba-
te à pandemia adotada pelo Governo 
Federal, que transformou o Brasil no 
novo epicentro do novo coronavírus. 
E servirá também para dialogar so-
bre a necessidade de efetivação e 
ampliação de políticas públicas co-

mo a desburocratização do acesso 
as linhas de crédito para os micros 
e pequenos empresários e a prorro-
gação do Auxilio Emergencial até 
o fim da pandemia. 
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Empregados da Conab aprovam proposta de 
ACT que será apresentado à empresa 

 

A Fenadsef realizou na se-
mana passada, a primeira Plená-
ria Nacional virtual de sua histó-
ria com os empregados da Co-
nab. Representantes de 21 esta-
dos e oito diretores da federação 
ratificaram por unanimidade a 
proposta do Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT) 2020/2021 que 
será apresentada à empresa na 
próxima semana. Os empregados 
também elegeram a nova comis-
são que vai participar do proces-
so de negociações do novo ACT.  

A Fenadsef, representante 
legítima da categoria, vai solici-
tar uma reunião com a empresa 
no momento em que protocolar 
a proposta do novo ACT cons-
truída de forma coletiva entre 
os empregados da Conab de to-
do o Brasil. A data base é 1o de 
setembro e o ACT 2017/2019 
ainda não teve seu processo de 
negociações concluído. Entra-
ves no diálogo com a direção da 
Conab tem prorrogado o atual 
ACT. Já é a 12ª vez em que o 

ACT é prorrogado.   
Também na plenária, a Fe-

nadsef foi autorizada a ingressar 
com dissídio coletivo ou adotar 
quaisquer outros instrumentos 
legais para garantir direitos e in-
teresses dos empregados da Co-
nab. O secretário-geral da entida-
de, Sérgio Ronaldo da Silva, 
considerou a realização da plená-
ria por videoconferência impor-
tante e positiva. "Vamos seguir 
utilizando essa ferramenta, mes-
mo estando em isolamento esta-
mos em permanente contato com 
a categoria cumprindo nosso de-
ver de ofício de representar o se-
tor", destacou. 

 
Congelamento e férias compul-
sórias 

Outros temas também con-
tinuam no radar da categoria. 
Assim que a Lei Complementar 
173/20 foi promulgada conge-
lando salários dos servidores das 
três esferas a Conab imediata-
mente decidiu congelar progres-

sões e promoções dos emprega-
dos numa leitura equivocada da 
legislação. Provocada pela asses-
soria jurídica da Fenadsef a em-
presa recuou da decisão e sus-
pendeu o congelamento da con-
tagem de tempo e concessão de 
progressões e promoções que 
seguem normalmente.  

Outra questão jurídica que 
está afligindo muitos empregados 
é a imposição de férias compul-
sárias aplicadas pela empresa 
sem diálogo com a categoria. A 
Fenadsef novamente procurou a 
Conab para contestar o posicio-
namento da empresa e aguarda 
informações. O secretário de As-
suntos Jurídicos, Parlamentares e 
de Classe da Condsef/Fenadsef, 
Edison Cardoni, acompanha o 
caso e espera que o problema se-
ja solucionado por vias adminis-
trativas. "Manteremos as entida-
des filiadas informadas para ado-
ção de providências", adiantou. 

Fonte: Condsef 


