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Quinta-feira  

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

O SINDSEP ENTREVIS-
TA vai ao ar todas as sextas fei-
ras às 10 da manhã e transmiti-
do ao vivo pela página do Sin-
dsep/MA no facebook.com/
Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista” 

Campus de Grajaú promove nesta quinta-feira li-
ve sobre suicídio na população LGBTQIA+ 

 

A Universidade Federal do 
Maranhão, Câmpus Grajaú, reali-
zará nesta quinta-feira (24), uma 
live com o tema “A descoloração 
do arco-íris: o fenômeno do sui-
cídio na população LGBTQIA+”. 
A transmissão será feita no perfil 
no Instagram @naeufma, a partir 
das 17h, tendo como palestrante 
o psicólogo clínico e psicotera-
peuta corporal Joaquim de Al-
meida Lemos Neto. 

O tema da palestra surgiu 
da necessidade da universidade 
em ter mais discussões sobre 
assuntos referentes aos grupos 
considerados minoria, sendo o 
principal objetivo da live refle-
tir sobre a saúde mental da po-
pulação LGBTAI+. “Esse gru-
po  possui um risco maior de 

problemas de saúde mental e 
consequentemente maior risco 
de suicídio por vivenciar coti-
dianamente o ‘minority stress’ 
- estresse de minorias - termo 
que propõe que estresses sofri-
dos de forma crônica por mino-
rias, em decorrência de uma 
vida inteira de não-aceitação, 
rejeição, discriminação, estig-
ma e violência contribuem para 
que essa população tenha risco 
aumentado em sua saúde física 
e mental em relação ao restante 
das pessoas”, explicou o psicó-
logo. 

Para ele, a universidade é 
um lugar de diversidade e cons-
trução de conhecimento, e deba-
ter temas como esse pode auxili-
ar na prevenção de diversos tipos 

de violência contra a população 
LGBTQI+, além de trazer à tona 
a necessidade da busca por ajuda 
para lidar com o sofrimento psí-
quico. 

O psicólogo e palestrante 
espera que haja boa participação 
da comunidade acadêmica. 
“Queremos trazer essa discussão 
para o nosso cotidiano, enfatizar 
a importância de procurar ajuda 
para demandas de saúde mental 
e. quem sabe, reforçar a necessi-
dade de mais pesquisas sobre o 
tema”, finalizou. 

Para tirar dúvidas durante a 
transmissão, envie um e-mail no 
endereço nae.grajau@ufma.br, e 
para participar acesse o perfil 
@naeufma. 

Fonte: UFMA 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://www.facebook.com/Sindsep.MA
https://www.peticao.online/pec_101_plano_de_saude_aos_sucanzeiros
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Ebserh: Capacitação, insalubridade, escalas e 
outros temas são pauta de reunião 

A Condsef/Fenadsef partici-
pou na segunda semana de setembro 
da 4a mesa de negociação permanen-
te da Ebserh que deu continuidade a 
discussão de pautas urgentes apre-
sentadas à empresa. Entre os pontos 
estão a testagem de trabalhadores, 
diretrizes para o retorno de atividades 
ambulatoriais presenciais, debate 
sobre situação de empregados em 
grupo de risco, com ênfase em ges-
tantes, adicional de insalubridade em 
grau máximo durante a pandemia, 
acompanhamento médico dos em-
pregados acometidos pela Covid-19. 
O fornecimento de equipamentos de 
proteção (EPIs), a capacitação dos 
profissionais e a criação de um pro-
grama de atendimento de saúde men-
tal para os trabalhadores que estão 
atuando na linha de frente nessa pan-
demia também foram temas pauta-
dos. A próxima reunião está agenda-
da para o dia 30 desse mês.  

Outro ponto que já havia sido 
levantado foi a importância de se 
convocar aprovados em concurso 
para o preenchimento de vagas tem-
porárias para setores destinados ao 
atendimento de casos da Covid-19. 
Os representantes da Ebserh se con-
centraram nos itens "capacitação de 
profissionais" e "norma de progres-
são da Ebserh". Uma das preocupa-
ções apresentadas foi a necessidade 
de se promover treinamento presen-
cial com profissionais da linha de 
frente. A Covid-19 vem exigindo 

procedimentos específicos e o treina-
mento pode oferecer maior segurança 
tanto para o profissional quanto para o 
paciente. 

  
Escalas 
 
A chefe do serviço de Documentação e 
Registro da empresa, Camila Braga, 
informou que está em fase de testes em 
dois HUFs um sistema que cria um 
módulo de escalas de trabalho. A Eb-
serh está avaliando o melhor modelo 
para colocar em funcionamento na em-
presa. As entidades observaram que ao 
ser implantado efetivamente é preciso 
considerar uma série de fatores para 
que nenhum empregado seja prejudica-
do e que é importante que o sistema 
preveja escalas do mês subsequente. A 
empresa informou que para que o siste-
ma vá para outras unidades é preciso 
ainda incluir trabalhadores com vínculo 
também no Regime Jurídico Único 
(RJU). A expectativa é de que o siste-
ma seja posto em funcionamento em 
breve, mas uma data não foi apontada 
pela empresa.   

Sobre progressões, a Condsef/
Fenadsef registrou que o tema vem 
sendo discutido desde 2015, inclusive 
perante o Tribunal Superior do Traba-
lho (TST). Em acordo feito em 2016 a 
ideia seria realizar uma revisão da nor-
ma de progressão com entidades repre-
sentativas dos empregados, mas os 
sindicatos não foram convocados. A 
Confederação avalia que o melhor mo-

delo seria uma construção conjunta 
entre empresa e trabalhadores. A 
Ebserh argumentou que foram feitas 
consultas e grupos de trabalho com 
empregados que apontaram a neces-
sidade de contratação de uma con-
sultoria para realizar a revisão dessa 
norma. Ainda de acordo com a em-
presa, uma consulta pública deverá 
ser aberta para que empregados pos-
sam contribuir para a revisão da nor-
ma de progressão. As entidades soli-
citaram que o documento seja enca-
minhado para que possam ser dadas 
contribuições dos representantes dos 
trabalhadores no processo.  

As entidades ainda relataram 
várias reclamações de empregados 
que participaram de um concurso de 
movimentação na empresa em 2019. 
A Ebserh informou que por força do 
cumprimento de uma ação judicial a 
empresa só pode realizar movimen-
tações quando é autorizada a convo-
car aprovados no concurso público. 
Mas a Condsef/Fenadsef destacou 
que a Portaria 282/20 flexibiliza a 
movimentação de servidores. A em-
presa se comprometeu a pontuar o 
tema numa próxima reunião após 
consulta ao setor responsável. Os 
pontos ainda pendentes seguirão na 
pauta da próxima reunião no dia 30. 
A Ebserh solicitou que novos pontos 
não sejam trazidos nos próximos 
encontros para que os já pautados 
avancem.  

Condsef/Fenadsef 


