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Terça-feira  

Fonasefe participa de debate promovido pela 
Frente Parlamentar Mista do Serviço Público 
 

O Fórum das Entidades Na-
cionais dos Servidores Públicos 
Federais (Fonasefe), participa 
hoje, 18, às 14h, de um ciclo de 
debate promovido pela Frente 
Parlamentar Mista do Serviço 
Público.   

A participação do Fórum 
no evento foi decidida no semi-
nário que aconteceu na semana 
passada com mais de 300 repre-
sentantes de servidores federais 
do Executivo, Legislativo e Judi-
ciário. 

A Condsef/Fenadsef, e o 
Sinasefe, o Sinait, CNTSS, As-
sibge, Fenajufe, Andes-SN, Fasu-
bra, Sinal, Asfoc, Fenasps, CUT 
e CSP-Conlutas participaram do 
evento e vão integrar a constru-
ção do Dia Nacional de Lutas em 
defesa dos serviços públicos.  

De acordo 
com matéria vei-
culada pela Con-
dsef, uma das 
tarefas imediatas 
das entidades se-
rá retomar os fó-
runs estaduais 
que unificam a 
classe trabalhado-
ra. O desafio é 
construir uma 
unidade ampla e 
mobilizar outros 
setores da socie-
dade. Os estados 
terão autonomia para decidir as 
ações e formato de atividade do 
Dia Nacional de Lutas, sempre 
levando em conta as limitações e 
recomendações de autoridades 
sanitárias em função da pande-

mia de Covid-19. Plenárias seto-
rais das categorias que deverão 
acontecer já na 1ª quinzena de 
setembro devem apontar a data 
da atividade nacional.  

Com informações da Condsef. 

Por nós 
 

Autor desconhecido 
 

 

No ventre de uma mãe 
havia dois bebês. Um pergun-
tou ao outro: 

“Você acredita em vida 
após o parto?” 

O outro respondeu: “É 
claro. Tem que haver algo após 
o parto. Talvez nós estejamos 
aqui para nos preparar para o 
que virá mais tarde.” 

“Bobagem”, disse o pri-
meiro. “Que tipo de vida seria 
esta?” 

O segundo disse: “Eu não 
sei, mas haverá mais luz do que 
aqui. Talvez nós poderemos 
andar com as nossas próprias 
pernas e comer com nossas bo-
cas. Talvez teremos outros sen-
tidos que não podemos enten-
der agora.” 

O primeiro retrucou: “Isto 
é um absurdo. O cordão umbili-
cal nos fornece nutrição e tudo o 
mais de que precisamos. O cor-
dão umbilical é muito curto. A 
vida após o parto está fora de co-
gitação.” 

O segundo insistiu: “Bem, 
eu acho que há alguma coisa e 
talvez seja diferente do que é 
aqui. Talvez a gente não vá mais 
precisar deste tubo físico.” 

O primeiro contestou: 
“Bobagem, e além disso, se há 
realmente vida após o parto, en-
tão, por que ninguém jamais vol-
tou de lá?” 

“Bem, eu não sei”, disse o 
segundo, “mas certamente vamos 
encontrar a Mamãe e ela vai cui-
dar de nós.” 

O primeiro respondeu: ” 
Mamãe, você realmente acre-
dita em Mamãe? Isto é ridícu-
lo. Se a Mamãe existe, então, 
onde ela está agora?” 

O segundo disse: “Ela 
está ao nosso redor. Estamos 
cercados por ela. Nós somos 
dela. É nela que vivemos. Sem 
ela este mundo não seria e não 
poderia existir.” 

Disse o primeiro: “Bem, 
eu não posso vê-la, então, é 
lógico que ela não existe.” 

Ao que o segundo respon-
deu: “Às vezes, quando você 
está em silêncio, se você se con-
centrar e realmente ouvir, você 
poderá perceber a presença dela 
e ouvir sua voz amorosa.” 

Fonte: reflexoeseutopias 
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IFMA Campus São Luís-Monte Castelo é cre-
denciado como Huawei ICT Academy 

 

O Instituto Federal do 
Maranhão (IFMA) Campus São 
Luís-Monte Castelo foi creden-
ciado como Huawei ICT Aca-
demy. Com o credenciamento, 
o campus poderá oferecer trei-
namentos em tecnologias da 
Huawei para alunos e docentes. 

O chefe do Departamento 
de Inovação do IFMA e coor-
denador do projeto Huawei ICT 
Academy no instituto, Daniel 
Lima, explicou que o credenci-
amento habilita a instituição 
para realizar curso na área de 
Routing&Switching e vouchers 
aos alunos de cursos superiores 
para realização da prova de cer-
tificação. “Entre as vantagens, 
alunos do IFMA terão tanto o 
curso de forma gratuita, que 
algumas instituições cobram 
aproximadamente 990 dólares, 
quanto a prova de certificação, 
que costuma custar cerca de 
200 doláres. É uma possibilida-
de patrocinada pela Huawei 
nesse sentido”, disse o coorde-
nador do projeto. 

O projeto prevê ainda a 
compra de aproximadamente 
R$ 52 mil em equipamentos da 
linha de Routing&Switching, 
que serão necessários ao curso 
oferecido. Também será insta-
lado um novo laboratório no 
IFMA Campus São Luís-Monte 
Castelo para o funcionamento 
do ICT Academy. 

Daniel Lima informa que, 
atualmente, as equipes estão 
trabalhando no planejamento 
dos cursos e está sendo finali-
zado o processo de certificação 
de instrutores do curso HCIA 

Routing&Switching que irão mi-
nistrar as disciplinas durante o 
período de treinamento. As vagas 
dos cursos serão abertas à comu-
nidade acadêmica a partir de se-
tembro deste ano. As primeiras 
turmas devem iniciar ainda em 
setembro, na modalidade a dis-
tância, em decorrência da pande-
mia covid-19. A divulgação será 
feita no site https://
inova.ifma.edu.br/huawei/. 

 
Parcerias 

A habilitação do IFMA 
como Huawei ICT Academy é 
resultado da prospecção que a 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (PRPGI) 
vem realizando em busca de par-
cerias e foi conseguida por meio 
da colaboração da Fundação de 
Apoio ao Instituto Federal da 
Paraíba (FUNETEC-PB) e da 

SUSTENTEC – durante a edi-
ção do Universo IFMA 2019, 
foi realizada mesa-redonda 
com a participação de represen-
tantes das duas entidades. A 
articulação do IFMA com as 
instituições possibilitou a cone-
xão com a HUAWEI. A parce-
ria está apoiada pela lei de in-
formática, que trata da política 
industrial para o setor de tecno-
logias da informação e comuni-
cação. 

Para Daniel Lima, além 
da parceria entre as institui-
ções, outros fatores contribuí-
ram para a certificação do 
IFMA como Huawei ICT Aca-
demy. “A existência de curso 
superior na área de Informática 
(Sistemas de Informação) e a 
alta demanda de alunos a cada 
semestre”, explicou. 

Fonte: IFMA 


