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Quinta-feira  

Sindsep/MA, CUT/MA e o deputado federal, Zé 
Carlos (PT/MA), reúnem-se para discutir pautas 

de interesses dos trabalhadores 
 

O presidente do Sindsep/
MA, Raimundo Pereira de Souza, 
Francisco José Farias Diniz 
(Secretaria de Saúde e Segurança 
do Trabalhador e Meio Ambiente 
do Sindsep/MA), e Manoel Lages 
Mendes Filho (Presidente da CUT/
MA), estiveram reunidos ontem, 
12, com o deputado federal, Zé 
Carlos (PT/MA), para discutirem 
assuntos referentes aos trabalha-
dores. 

Durante a reunião, o Depu-
tado fez uma explanação sobre o 
atual momento vivido pelo Brasil 
e pelo mundo, onde fez questão 
de reafirmar a sua posição na de-
fesa do povo brasileiro em um 
momento tão complicado de saú-
de pública. 

O Sindsep/MA e a CUT/MA 
comentaram sobre a situação dos 
trabalhadores nesses tempos de pan-
demia, que em muitos setores, estão 
sofrendo com perdas de postos de 
trabalho e redução salarial. 

O sindicato por sua vez, soli-
citou ao deputado federal, Zé Carlos 

(PT/MA), engajamento na aprova-
ção da Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 101/2019, que busca 
garantir Plano de Saúde e Assistên-
cia aos intoxicados da Ex-Sucam. 

Segundo levantamentos da 
Condsef, até 2019, houveram mais 
de 383 óbitos entre os servidores 
intoxicados, onde mais de 55% das 
vítimas tinham menos de 60 anos. 
Cerca de 90% faleceram com me-
nos de 30 anos, após o contato ini-
cial de manuseio com o DDT. Só 
12,53% dos intoxicados alcança-
ram a expectativa de vida nacional 
que é acima dos 75 anos.   

O deputado federal, Zé 
Carlos, afirmou ao Sindsep/MA 
e à CUT/MA, que irá se empe-
nhar na aprovação da PEC 
101/2019, além das outras de-
mandas que foram repassadas 
pela entidade. 

“Essa construção de diálo-
go é importante para o movimen-
to sindical. Haja vista, que temos 
muitas pautas de interesse da ca-
tegoria, e nesse sentido, é salutar 
manter esse bom relacionamento 
com os parlamentares da base do 
Maranhão”, comentou Raimundo 
Pereira de Souza. 

Redução do depósito e saques 
do FGTS podem acabar com 

o sonho da casa própria 
  

Para presidente da Conticom, diminuir 
em 2% valor do depósito do FGTS é 
tirar salário do trabalhador. Entidade 

critica projetos que facilitam saque do 
Fundo, o que pode colapsar o 

financiamento imobiliário. 
 

Matéria completa em cut.org.br/noticias 

https://www.cut.org.br/noticias/reducao-do-deposito-e-saques-do-fgts-podem-acabar-com-o-sonho-da-casa-propria-6b29
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Campanha "EU DOO SANGUE! EU DEFEN-
DO A VIDA! EU SOU FORA BOLSONARO!" 

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 iniciati-
vas que farão parte do "DIA NACI-
ONAL DE LUTAS", movimento 
impulsionado pela articulação de 
várias entidades da sociedade civil, 
como sindicatos, coletivos, movi-
mentos sociais e etc., que reivindi-
cam o imediato impeachment do 
Presidente da República, Jair Bol-
sonaro.  

Para estas entidades, o dia 
também será em memória das qua-
se 100 mil vítimas fatais da CO-

VID-19 no país, número que é 
potencializado pela política geno-
cida de combate à pandemia ado-
tada pelo Governo Federal, que 
transformou o Brasil no novo epi-
centro do novo coronavírus. E 
servirá também para dialogar so-
bre a necessidade de efetivação e 
ampliação de políticas públicas 
como a desburocratização do 
acesso as linhas de crédito para os 
micros e pequenos empresários e 
a prorrogação do Auxilio Emer-
gencial até o fim da pandemia. 

O Instituto Federal do Mara-
nhão (IFMA) encerrou nas primei-
ras horas de hoje, 13, a apuração de 
votos das Eleições de 2020 para os 
cargos de Reitor e Diretor-Geral. 

O resultado definitivo das 
eleições está previsto para ser di-
vulgado no dia 17 de agosto, quan-
do será conhecido o nome do novo 
Reitor do IFMA e os novos direto-
res-gerais. 

Mais de 31.003 eleitores esti-
veram aptos a votar – 27.770 alu-
nos, 1.722 professores e 1.511 técni-
cos administrativos em Educação. 
Além de reitor, estão em disputa os 
cargos de diretores-gerais para os 
campi Açailândia, Alcântara, Baca-
bal, Barra do Corda, Barreirinhas, 
Buriticupu, Carolina, Caxias, Codó, 
Coelho Neto, Grajaú, Imperatriz, 
Pedreiras, Pinheiro, Porto Franco, 
Rosário, Santa Inês, São João dos 
Patos, São José de Ribamar, São 
Luís – Centro Histórico, São Luís – 
Maracanã, São Luís-Monte Castelo, 

São Raimundo das Mangabeiras, 
Timon, Viana e Zé Doca. Não hou-
ve eleição para diretores-gerais nos 
campi de Araioses, Itapecuru-Mirim 
e Presidente Dutra. O mandato dos 
novos dirigentes será para o quadri-
ênio de 2020 a 2024. 

O Sindsep/MA quer externar 
a sua admiração por todos os candi-
datos que participaram desse pro-
cesso democrático, e que elevaram 
ainda mais o nome do IFMA. 

A entidade também quer pa-
rabenizar os candidatos a diretores-
gerais que obtiveram a maioria dos 
votos em seus Campi. 

O sindicato é conhecedor de 
como esse processo eleitoral en-
grandeceu o IFMA, e o quanto a 
participação dos professores, técni-
cos administrativos e alunos, foi 
preponderante para tornar o Institu-
to ainda mais forte. 

O Sindsep/MA não poderia 
deixar de parabenizar o Professor 
Carlos Cesar, que teve 41,53% dos 

votos válidos para o cargo de Rei-
tor do IFMA. A entidade faz ques-
tão de lembrar que todos os candi-
datos tiveram um papel importante 
no processo de uma eleição límpi-
da, ética e que versou no intuito de 
discutirem o IFMA como uma ins-
tituição significativa para o desen-
volvimento do estado.  

“Desde o início buscamos 
fazer tudo aqui que estava ao nosso 
alcance para contribuir com o pro-
cesso eleitoral do IFMA. Realiza-
mos 13 debates que envolveram 
todo o Maranhão. Nunca uma enti-
dade sindical ousou fazer o que o 
Sindsep/MA se propôs. Em dois 
dias transmitimos Ao Vivo 12 de-
bates que foram visualizados por 
mais de 10 mil internautas, e isso 
demonstra em números a grandeza 
do IFMA”, declarou Raimundo 
Pereira, presidente do Sindsep/MA. 

O quadro com o resultado da 
eleição do IFMA está disponível 
no site (www.sindsep.org.br). 

IFMA encerra processo de apuração de votos pa-
ra Diretor-Geral e Reitor 

http://sindsep.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Eleição-Ifma.pdf
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