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Quinta-feira  

 

Fenadsef protocola proposta de ACT e pede negociação 
 

No último dia 20 de agos-
to, a Fenadsef protocolou a pro-
posta de Acordo Coletivo de Tra-
balho 2020/2021, e em conjunto 
com o documento, a Federação 
solicitou negociação com a dire-
ção da empresa, que há tempos 
se recusa a dialogar com a enti-
dade por não reconhecer a repre-
sentação sindical.  

Em meio a todo esse pro-
blema criado pela Conab sobre a 
legitimidade de representação 
sindical da Fenadsef, o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) rea-
firmou à Companhia a legitimi-
dade da Federação no processo 
de negociação em nome dos em-
pregados públicos. 

A proposta do novo ACT 
foi ratificada por unanimidade 
durante a primeira Plenária Naci-
onal dos trabalhadores da Conab, 
realizada no início de agosto. Na 
ocasião, os empregados também 
elegeram a comissão que vai par-
ticipar do processo de negocia-
ção do acordo. Enquanto as no-
vas regras não são concretizadas, 
o ACT 2017/2019 foi prorrogado 
pela 13ª vez e permanece válido 
até 30 de setembro.  

A data-base da categoria 

fica mantida em 1º de setembro 
de 2019. Caso a direção da em-
presa insista na recusa ao diálogo 
com a Fenadsef, a Plenária Naci-
onal autorizou a entidade a in-
gressar com dissídio coletivo ou 
adotar quaisquer outros instru-
mentos legais para garantir direi-
tos e interesses dos empregados 
da Conab. 

 
Reconhecimento do TST 
 

Diante das sucessivas ten-
tativas da direção da Conab de 
obstruir a presença da Federação 
nas negociações coletivas da ca-
tegoria, foi preciso acionar a jus-
tiça para assegurar o reconheci-
mento da sua legitimidade de re-
presentação e a necessidade de 
sua participação nessas instân-
cias. 

Não é de hoje que a Conab 
dificulta o processo de negocia-
ções que envolvem a empresa e 
seus empregados. No ano passa-

do, a empresa se recusou a cum-
prir acórdão unânime do Tribunal 
Regional do Trabalho da 10ª Re-
gião (TRT-10), que já havia reco-
nhecido a Federação como repre-
sentante de seus empregados. A 
recusa atrasou o início das nego-
ciações do ACT 2019/2020. 

A Conab recorreu ao TST 
por duas vezes, mas foi derrota-
da. Em decisão de 12 de agosto, 
o ministro relator Luiz José De-
zena da Silva, reconheceu a argu-
mentação da Fenadsef e conven-
ceu-se dos riscos para os interes-
ses dos empregados da Conab, 
caso não estejam devidamente 
representados nas negociações 
que antecedem a assinatura do 
Acordo. Com isso, o ministro 
assegurou à Fenadsef o direito de 
participar de todas as mesas de 
negociação e demais acordos dos 
períodos subsequentes, até o trân-
sito em julgado do presente feito. 
Com informações pela Condsef 

e pelo Sintsef-BA. 

PET de Imperatriz abre inscrições para o seletivo 
de cursinho preparatório gratuito para o ENEM 

 
Até o dia 11 de setembro, 

estão abertas as inscrições para 
o seletivo do cursinho prepara-
tório social para o Exame Naci-
onal do Ensino Médio (Enem), 
promovido pelo Programa de 
Educação Tutorial (PET) Cone-
xões de Saberes do Câmpus de 
Imperatriz da Universidade Fe-
deral do Maranhão. 

Ao todo, serão oferecidas 
120 vagas gratuitas destinadas a 
estudantes de escolas públicas, 

em que as aulas serão desenvol-
vidas pela plataforma do Google 
Meet às quintas-feiras e sextas-
feiras, no horário das 16h às 18h, 
por membros do grupo e por con-
vidados especialistas nas áreas 
das disciplinas. 
Para participar, os candidatos 
deverão acessar e preencher o 
formulário de inscrição on-line e 
enviar o CPF, RG, certificado e 
histórico escolar de conclusão do 
ensino médio ou declaração que 

está cursando o terceiro ano do 
ensino médio, para o e-mail cur-
sinhopetufma@gmail.com. O 
resultado do seletivo será divul-
gado no site da UFMA e pelas 
redes sociais do grupo Facebook 
e Instagram, até o dia 30 de se-
tembro de 2020. Outras infor-
mações do seletivo podem ser 
obtidas pelo e-mail petcone-
xoesccsst@gmail.com, ou no 
site da UFMA (portais.ufma.br). 

Fonte: UFMA 

https://portais.ufma.br


Ano XIX  Nº 4046 Pag 02 
27 de Agosto de 2020 

 

A coragem de ir 
contra a corrente 

 

Por Luiz Marins 
(Professor e palestrante) 

Para vencer nos dias de 
hoje, muitas vezes é preciso ter a 
coragem de ir contra a corrente. 
Até o Papa disse isso. 

É claro que não estou pre-
gando a rebeldia inconsequente, a 
revolta sem fundamentos. O que 
quero dizer é que é preciso não se 
deixar levar por opiniões alheias 
difundidas com insistência pela 
mídia, amigos ou grupos sem ter 
uma consciência crítica e pensar 
se realmente concordamos com 
essas opiniões. 

Ir contra a corrente é ser 
honesto num mundo onde tudo 
parece cheirar desonestidade e 
corrupção. Ser ético e verdadeiro. 

Ir contra a corrente é ser 
alguém que ajuda seus colegas de 
trabalho, participa, se envolve e 
se compromete com o sucesso 
dos clientes, dos fornecedores, 

enfim, da empresa em que trabalha. 
É ser um empresário ou chefe que 
respeita as pessoas e os trata como 
verdadeiros seres humanos, dá 
exemplo de lealdade e justiça. 

Ir contra a corrente hoje é 
estudar com seriedade, ler bons li-
vros, ter disciplina para frequentar 
um bom curso para aprender e não 
só para ter um diploma. 

Ir contra a corrente é se pre-
parar antes do casamento e depois 
ter uma família bem estruturada 
onde pai, mãe, filhos e parentes se 
reúnem, conversam, alimentam um 
amor desinteressado. 

Ir contra a corrente é ser poli-
do e educado; ser humilde e respei-
toso; emprestar e devolver; cumprir 
seus deveres. 

Ir contra a corrente é ter uma 
religião e participar dela buscando 
todos os dias corrigir seus defeitos, 

fazer o bem aos outros, ajudar os 
mais pobres, ter fé, esperança e 
caridade e lutar para aumentar 
essas virtudes em você mesmo, 
nas outras pessoas e no mundo. 

Hoje ir contra a corrente é 
ter a coragem de enfrentar a reali-
dade da vida, por mais dura e di-
fícil que seja, sem se entregar ao 
uso de drogas que tiram você da 
realidade concreta, comprome-
tem o seu futuro e da sociedade. 

Tenho a impressão clara de 
que no mundo de hoje é preciso 
ter muita coragem para ir contra a 
corrente que nos quer levar onde 
não queremos ir e fazer o que 
sabemos que é errado. Não se 
deixe levar pela corrente. Seja 
você o timoneiro de sua vida. Te-
nha a coragem de ir contra a cor-
rente e pensar e agir por você 
mesmo. 


