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Quarta-feira  

O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta nesta sexta 
(25), o secretário de Política Sindical e Formação da Condsef, Valter 
Cezar Figueiredo, na pauta “Privilégios e Reforma Administrativa: 
verdades e mentiras”. 

O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as sextas feiras às 10 
da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no face-
book.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista” 
 

Ebserh convoca 38 candidatos aprovados para o 
HU-UFMA 

 
A Empresa Brasileira de Ser-

viços Hospitalares (Ebserh) convo-
cou, no dia 14/09, 38 candidatos 
aprovados no Concurso Nacional 
01/2019 para o Hospital Universitá-
rio da UFMA (HU-UFMA). A es-
tatal, em conjunto com outros ór-
gãos, conseguiu reverter o entendi-
mento da Procuradoria-geral da 
Fazenda Nacional, acerca da Lei 
Complementar 173/2020, que im-
pedia a realização de contratações 
para substituir profissionais que se 
desligaram antes do dia 28 de maio 
de 2020 (início da vigência da lei 
complementar). O novo entendi-
mento da PGFN, defendido pela 
Ebserh, é de que as reposições de 
vacâncias poderão ser feitas sem 
um limite temporal. 

“Sempre lutamos para dar 
início às contratações, pois esses 
profissionais vão nos ajudar imen-

samente a continuar prestando um 
trabalho de excelência nos nossos 
hospitais. Foi essencial termos che-
gado a esse entendimento e poder 
iniciar essas convocações”, desta-
cou o Diretor de Gestão de Pessoas 
da Ebserh, Rodrigo Barbosa. 

Ainda está em vigor decisão 
do Tribunal Regional do Trabalho 
da 10ª Região que determina à Eb-
serh convocar prioritariamente os 
candidatos com deficiência aprova-
dos em todos os concursos da em-
presa, a fim de que se cumpra a co-
ta mínima legal. Mas, a partir de 
agora, a empresa poderá continuar 

realizando convocações de candida-
tos com deficiência (PCD), naque-
les cargos onde há lista de candida-
tos com deficiência aprovados, mas 
também da lista da ampla concor-
rência e da lista de candidatos ne-
gros ou pardos (PNP), no caso de 
cargos que não contam com candi-
datos com deficiência aprovados. 

“Vamos continuar trabalhan-
do tendo como objetivo dar as me-
lhores condições para os nossos 
empregados e para as unidades 
hospitalares”, finalizou Rodrigo 
Barbosa. 

Fonte: UFMA 

Quem trabalha em ca-
sa tem direito a folga e 

hora extra? Confira 
seus direitos 

  
O Portal CUT ouviu um especia-
lista em direito do trabalho que 
explica tudo sobre teletrabalho, 
também chamado de trabalho 

remoto ou home-office e detalha 
os direitos dos trabalhadores e 

deveres dos patrões 
 

Matéria completa em cut.org.br/noticias 

 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://www.cut.org.br/noticias/quem-trabalha-em-casa-tem-direito-a-folga-e-hora-extra-confira-seus-direitos-c240


Ano XIX  Nº 4063 Pag 02 
23 de Setembro de 2020 

 

Sai nesta 5ª decisão sobre pagamento de mais 
duas parcelas do seguro-desemprego 

 

O Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (Codefat) vota amanhã, 
quinta-feira (24) proposta da 
bancada dos trabalhadores de 
pagamento de mais duas parce-
las do seguro- desemprego a to-
dos os trabalhadores e trabalha-
doras inscritos no programa, e 
que foram demitidos de março a 
dezembro deste ano. 

A proposta, feita no dia 16 
julho deste ano, foi formulada 
pelos conselheiros da  CUT e 
demais centrais (UGT, Força 
Sindical, Nova Central, CTB e 
CBS), mas a decisão é de todo o 
Conselho, que é tripartite, forma-
do também pelas bancadas do 
governo e do empresariado. Cada 
bancada tem seis representantes. 

Os sindicalistas decidiram 
fazer a proposta depois de avali-
ar as consequências da pandemia 
do novo coronavírus (Covid 19), 
que agravou a crise econômica 
do país e aumentou as taxas de 
desemprego, atingin-
do 13,7  milhões de trabalhado-
res e trabalhadoras. E como a 
retomada da economia deverá 
ser lenta, a previsão das centrais 
é que aumente ainda mais o nú-
mero de desempregados até que 
se abram novas oportunidades 
para este imenso contingente de 
trabalhadores sem renda e sem 
emprego. O tempo fora do mer-
cado de trabalho vai ficar maior 
ainda. 

A expectativa é de que o 
pagamento de mais duas parce-
las atenda a 6 milhões de traba-
lhadores, que recebem em média 
R$ 1.300,00 de seguro-

desemprego. O teto do benefício é 
hoje de R$ 1.813,03. 

“Entendemos que o traba-
lhador demitido em março, no ini-
cio da pandemia, terminou de re-
ceber as parcelas do seguro-
desemprego em julho, exatamente 
o mês em que se encerraram as 
inscrições para o recebimento do 
auxílio emergencial de R$ 600,00. 
Assim esses trabalhadores ficaram 
desamparados”, diz o economista 
do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese), em Brasília, Clo-
vis Scherer, que assessora a CUT, 
ao defender o pagamento de mais 
duas parcelas.  

Para obter os recursos esti-
mados em R$ 16 bilhões para o 
pagamento dessas parcelas extra-
ordinárias, a bancada dos trabalha-
dores no Codefat argumenta que o 
“Orçamento de Guerra” e o decre-
to de calamidade pública com va-
lidade até o final deste ano, permi-
tem gastos adicionais do governo 
federal no combate à crise econô-
mica agravada pela pandemia. 

Por lei, o Codefat não pode 
gerar despesas que comprometam 
mais do que 10% de reserva míni-
ma do seu fundo (R$ 1,4 bilhão), e 
a extensão do seguro-desemprego 
ultrapassa este valor em mais de 
dez vezes.   

Segundo Clovis Scherer, 
este é o ponto chave a ser debatido 
no Codefat. Mas, dada a situação 
atual, será possível utilizar o orça-
mento de guerra e o decreto de 
calamidade pública que preveem 
que nesta situação e, desde que 
não gere despesa futura e que ela 
não seja permanente, o governo 

pode gastar mais do que o pre-
visto em lei. 

O representante da CUT 
no Codefat, Quintino Severo, 
concorda que embora o saldo do 
Conselho seja insuficiente para 
pagar mais duas parcelas, é pos-
sível utilizar o decreto da pande-
mia para ultrapassar o limite des-
te crédito.  

“Estamos apostando nesta 
aprovação para atender os traba-
lhadores que estão cadastrados e 
habilitados no programa do se-
guro-desemprego”, defende Se-
vero. 

De acordo com o dirigen-
te, independentemente da inje-
ção de R$ 16 bilhões na econo-
mia do país, o mais importante é 
dar um alívio financeiro para as 
pessoas que perderam seus em-
pregos na pandemia. 

A proposta da CUT e de-
mais centrais é no sentido 
de  impactar positivamente na 
vida desses trabalhadores, que 
não têm perspectiva de melhora 
a curto prazo, e não apenas inje-
tar dinheiro na economia- Quin-
tino Severo 

 
O trâmite da votação no Codefat 

A sessão do Codefat que 
vai analisar a extensão do seguro
-desemprego e outras medidas 
relativas ao Conselho, terá início 
às 14 horas desta quinta (24). 

Se aprovada, caberá a Jair 
Bolsonaro (ex-PSL) enviar ao 
Congresso Nacional, uma Medi-
da Provisória (MP) autorizando 
o repasse da verba aos trabalha-
dores. 

Fonte: CUT  

https://www.cut.org.br/noticias/desemprego-bate-recorde-sobe-para-14-3-e-atinge-13-7-milhoes-de-trabalhadores-6fae#:~:text=Escrito%20por%3A%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20CUT&text=A%20taxa%20de%20desemprego%20subiu,Geografia%20e%20Estat%C3%ADstica%20(IBGE).
https://www.cut.org.br/noticias/desemprego-bate-recorde-sobe-para-14-3-e-atinge-13-7-milhoes-de-trabalhadores-6fae#:~:text=Escrito%20por%3A%20Reda%C3%A7%C3%A3o%20CUT&text=A%20taxa%20de%20desemprego%20subiu,Geografia%20e%20Estat%C3%ADstica%20(IBGE).

