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Terça-feira  

Sindsep/MA realiza debate com os candidatos a 
Diretor-Geral e Reitor do IFMA, e movimenta 

mais de 13 mil internautas 
 

O Sindsep/MA ao longo da 
sua história sempre buscou o diá-
logo e o processo democrático 
para nortear os seus posiciona-
mentos e bandeiras de lutas. E 
justamente por ser compromissa-
da com a verdade e a ética, é que 
a entidade alcançou o status de 
ser o maior sindicato cutista no 
Maranhão, e dentro do segmento 
dos servidores públicos federais, 
é referência de gestão em nível 
nacional. 

A temporalidade política de 
representação da classe trabalha-
dora credenciou o Sindsep/MA a 
realizar algo impensado há tem-
pos passados. As eleições para 
Diretor-Geral e Reitor do IFMA 
apresentaram um desafio para 
entidade, que era de alcançar, em 
tempos de pandemia, o maior 
número de servidores com as dis-
cussões democráticas sobre o fu-
turo dos Campi do IFMA.  

E assim, o sindicato ousou 
e propôs a realização de 13 deba-
tes para Diretor-Geral e um para 
Reitor. Foram dois dias intensos 
de discussões sobre projetos para 
melhorar a gestão dos Campi. 
Mais de 13 mil pessoas acompa-
nharam os debates, que foram 
transmitidos Ao Vivo, pelo Face-
book do Sindsep/MA 
(facebook.com\sindsep.ma). A 
entidade fez algo inédito dentro 
do universo do movimento sindi-
cal. Foram 13 transmissões Ao 
Vivo de ponta a ponta do Mara-
nhão. 

O grande momento ficou à 
cargo do debate para Reitor, que 
aconteceu ontem, 10 de agosto. 
Foi um debate democrático e lím-
pido, onde os candidatos discuti-
ram os seus projetos para um Ins-

tituto melhor e maior em seu al-
cance, enquanto instituição im-
prescindível para o desenvolvi-
mento do estado. 

O Sindsep/MA cumpriu o 
seu papel enquanto entidade re-
presentativa de classes. O sindi-
cato ousou ultrapassar as barrei-
ras impostas pelo “limite” estru-
tural e técnico, demonstrando que 
as coisas podem acontecer com 
serenidade e disposição. Sem vai-
dades, o Sindsep/MA ratificou a 
sua posição de lutar em prol dos 
servidores públicos federais, rea-
firmando a importância que tem 
o IFMA para o Sindicato. 

A Direção do Sindsep/MA 
deseja sucesso para todos os can-
didatos na votação que acontece 
amanhã, 12 de agosto. O pleito 
este ano será de forma remota, e 
a votação através do sistema on-
line Helios Voting, para cumprir 

com as diretrizes sanitárias de 
distanciamento social, por conta 
da pandemia da Covid-19.  

Para que seja garantido o 
acesso à eleição a todos os eleito-
res de todos os segmentos, os 
campi, polos de educação a dis-
tância e a Reitoria disponibiliza-
rão terminais de votação para uso 
presencial.  

Para acessar o terminal de 
votação será necessário a autenti-
cação com as credenciais institu-
cionais (login e senha do Sistema 
Unificado de Administração Pú-
blica – SUAP). 

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

Abaixo segue o quadro 
com as visualizações que os de-
bates tiveram no Facebook.  

 

Campus Pessoas alcançadas 

Codó 2.030 

Zé Doca 2.580 

Alcântara 516 

Imperatriz 2.288 

Pinheiro 1.068 

Barreirinhas 726 

São José de Ribamar 873 

Centro Histórico 319 

Açailândia 215 

Santa Inês 887 

São João dos Patos 753 

Timon 559 

Reitor 797 

Total 13.611 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
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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 
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. 

Condsef abre canais a servidores que querem de-
nunciar insegurança no trabalho 

 
Enquanto a recomendação 

do Ministério da Saúde para a 
contenção e combate ao Novo 
Coronavírus é o isolamento soci-
al, diversos órgãos da adminis-
tração direta e indireta do Execu-
tivo Federal continuam exigindo 
a presença de muitos servidores e 
trabalhadores terceirizados nos 
órgãos, mesmo sendo possível a 
adoção do teletrabalho. 

Tratada como uma gripezi-
nha pelo presidente Jair Bolsona-
ro, a Covid já matou mais de 100 
mil brasileiros. E os mantras ge-
nocidas, continuamente repetidos 
pelo líder do Executivo, parecem 

mesmo estar surtindo efeito. Afi-
nal, somos agora o centro mundi-
al da doença e quase 1500 pesso-
as morreram de ontem para hoje.  

 
Sua segurança em primeiro lugar 
 

Os servidores que se sen-
tem vulneráveis à Covid-19, prin-
cipalmente os que trabalham em 
órgãos que não adotaram as me-
didas de segurança recomendadas 
pelo Ministério da Saúde e pela 
Organização Mundial de Saúde, 
como o distanciamento dos traba-
lhadores nas estações de trabalho, 
disponibilidade de álcool em gel, 

disponibilidade de máscaras, en-
tre outros, podem usar nossos 
canais de denúncias para registrar 
as reclamações. Dessa forma, 
seremos capazes de fazer um le-
vantamento das condições de tra-
balho durante a pandemia e usar 
os dados como argumento para 
protegê-lo, servidor.  

Envie sua denúncia a nos-
sos canais de comunicação. Pre-
servaremos e manteremos as 
identidades no anonimato. Men-
sagens podem ser enviadas pela 
nossa página no Facebook ou 
pelo nosso canal no whatsapp 
(61) 98357-4114. 


