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Sexta-feira  

Sindsep Entrevista discutiu as mudanças no mundo 
do trabalho e a organização sindical com Graça 

Costa, secretária de Organização Sindical da CUT 
 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Comunicação, apre-
sentou mais uma vez o programa 
semanal “Sindsep Entrevista”, 
que na edição desse dia 11 de 
setembro, trouxe a secretária de 
Organização Sindical da CUT 
Nacional, Graça Costa, para dis-
cutir o tema “As mudanças no 
mundo do trabalho e a Organiza-
ção Sindical”.  

O Programa teve início 
com as boas-vindas do âncora, 
Ricardo Milan (Jornalista) aos 
internautas e à entrevistada. Em 
seguida, o Sindsep Entrevista 
provocou uma análise do movi-
mento sindical, levando como 
norte, os governos Lula e Dilma, 
em contraponto aos governos Te-
mer e Bolsonaro, ou seja, a era 

Pós-Golpe de 
2016.  

Ainda no 
contexto da en-
trevista, discutiu
-se alguns pon-
tos da Reforma 
Administrativa, 
e as inverdades 
do Governo 
Bolsonaro para 
ratificar a apro-
vação da matéria. Nessa perspec-
tiva, debateu-se a irresponsável 
política anti-sindical proposta 
pelo Governo Federal, tudo isso 
para enfraquecer a organização 
da classe trabalhadora. 

Por fim, o programa fez 
uma análise peculiar do momento 
atual da política voltada para os 

trabalhadores. E nessa perspecti-
va, versou pela necessidade dos 
trabalhadores manterem-se orga-
nizados. 

O SINDSEP ENTREVISTA 
vai ao ar todas as sextas, às 10h da 
manhã, e é transmitido ao vivo pela 
página do Sindsep/MA no facebo-
ok.com/Sindsep.MA. Acompanhe! 

Últimos dias para solicitar isenção do PAES 2021 
 

Ainda não fez a solicitação de isenção da ta-
xa de inscrição do Processo Seletivo de Acesso à 
Educação Superior – PAES 2021? Então, corre que 
ainda dá tempo. O prazo encerra dia 18 de setem-
bro. 

Pode solicitar a isenção da taxa o estudante 
em vulnerabilidade social comprovada e cuja renda 
familiar não seja superior a dois salários mínimos, 
além de ter cursado os últimos cinco anos na rede 
pública de ensino no estado do Maranhão. 

Ao acessar o site www.uema.br/isencao, o 
solicitante deve preencher um formulário on-line e 
anexar a documentação necessária eletronicamen-
te. 

A lista final dos estudantes isentos da taxa de 
inscrição tem data prevista para 16 de outubro de 
2020. É de inteira responsabilidade do estudante 
acompanhar a publicação no site da isenção para 
ter conhecimento sobre o resultado. 

As provas serão aplicadas em dois dias con-
secutivos: 28 de fevereiro de 2021(domingo) e 01 
de março de 2021 (segunda-feira). 
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Correios: juíza diz querer ‘equilíbrio’. 
Mas sindicatos diz que a ECT não negocia 
 

Em greve há 24 dias, tra-
balhadores na Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos 
(ECT) e representantes da esta-
tal participam nesta sexta-feira 
(11), às 15h, de audiência de 
conciliação no Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST). 
“Sabemos da importância da 
instituição e das conquistas 
históricas dos trabalhadores. E 
essa audiência visa atender de 
forma equilibrada as divergên-
cias entre as duas partes”, afir-
mou a ministra Kátia Arruda. 

Da parte das duas federa-
ções representativas dos em-
pregados (Fentect e Findect), 
predomina o ceticismo. As en-
tidades afirmam que a ECT em 
nenhum momento dispôs a 
uma negociação efetiva. Ape-
nas retirou 70 das 79 cláusulas 
do acordo coletivo. Também 

não fez qualquer proposta de rea-
juste salarial. 

O precedente explica a des-
confiança. No ano passado, o 
mesmo TST julgou o dissídio 
coletivo, fixou reajuste de 3% e 
manteve as cláusulas, além de 
determinar um período de dois 
anos para o acordo. Os Correios 
não aceitaram o resultado e ape-
laram ao Supremo Tribunal Fe-
deral Federal (STF). Consegui-
ram uma liminar e depois uma 
decisão favorável definitiva. A 
validade do acordo caiu para um 
ano, até 31 de julho último. 

 
Audiência será virtual 

Relatora do processo, a mi-
nistra Kátia Arruda concedeu li-
minar proibindo os Correios de 
descontar salários de grevistas 
durante o movimento. Também 
determinou que os sindicatos 

mantivessem um efetivo míni-
mo. Em reunião realizada em 
agosto, a empresa rejeitou pro-
posta feita pelo vice-
presidente do TST, ministro 
luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, pela manutenção das 
cláusulas. 

A audiência será realiza-
da por meio de videoconferên-
cia. Segundo o TST, a partici-
pação será restrita aos repre-
sentantes das partes e seus ad-
vogados, além da União e Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT) e interessados admiti-
dos no processo. “Nosso papel 
é tentar resolver o conflito, 
mais uma vez, por meio da 
negociação coletiva, com uma 
solução consensual para que o 
caso não seja levado a julga-
mento”, afirmou a ministra. 

Fonte: CUT 


