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Sexta-feira  

Sindsep/MA realiza Live em comemoração ao seu ani-
versário de 30 anos e Dia do Servidor Público 

O Sindsep/MA vai realizar 
no próximo dia 28 de outubro, 
uma Live me comemoração aos 
seus 30 anos de fundação. 

O evento vai acontecer Ao 
Vivo pela da TV Alternativa Ca-
nal 19.1, e pelo canal Youtube/
sindsepmaranhao, das 16 às 18h. 

O Aniversário seguirá a 
dinâmica do momento ecumêni-
co, político, artístico e em cada 
bloco serão feitos sorteios de 
brindes para as pessoas que esti-
verem assistindo à Live. 

Para participar dos sorteios 
as pessoas devem deixar seus co-
mentários no post oficial da Live 
(Youtube/sindsepmaranhao) com 
a sua matrícula Siape. 

Irão abrilhantar o aniversá-
rio do Sindsep/MA as cantoras 
Lêda Nascimento, Fátima Passa-
rinho, Tereza Canto e Flávia Bit-
tencourt, além dos cantores João-
zinho Ribeiro e Vanderson Mon-
teiro. 

O Sistema Único da Saúde (SUS) já perdeu 
22,5 bilhões desde 2018 quando foi aprovada a 
Emenda Constitucional (EC) nº 95, de congela-
mento de gastos, editada e aprovada durante o go-
verno de Michel Temer (MDB-SP), e pode perder 
mais R$ 35 bilhões, segundo o Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), se o Congresso Nacional aprovar 
como está o Projeto de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (PLDO) 2021, que não prevê manuten-
ção de recursos emergenciais para o próximo ano. 

Se esses investimentos forem retirados do 
orçamento da Saúde, milhares de pessoas estão 
em risco, alerta a CUT. 

Matéria completa em cut.org.br/noticias 

CUT alerta: Redução de R$ 35 bi na saúde em 
2021 coloca vidas em risco  

 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/ldo
https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/ldo
https://www.cut.org.br/noticias/cut-alerta-reducao-de-r-35-bi-na-saude-em-2021-coloca-vidas-em-risco-6597
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IFMA vai transmitir ao vivo a 
inauguração do Campus Araioses 

 

O 
 Sindsep/MA através da 
Secretaria de Assuntos 
Jurídicos e Institucio-

nais, vem por meio desta nota, 
prestar esclarecimentos sobre o 
recente julgamento do STF do 
Tema nº 942, de Repercussão 
Geral, em que foi reconhecido 
o direito dos servidores públi-
cos à averbação do tempo de 
serviço prestado em condições 
especiais, nocivas à saúde ou à 
integridade física, com a con-
versão do tempo especial em 
comum, para fins de concessão 
da aposentadoria voluntária ou 
à revisão de aposentadoria já 
concedida.  

Vale registrar que, antes 
dessa decisão, o STF já havia 
reconhecido o direito à conver-
são do período anterior à Lei nº 
8.112/90 e, através da Súmula 
Vinculante nº 33, já havia reco-
nhecido a possibilidade de con-
cessão da aposentadoria especi-
al para quem tivesse cumprido 
25 anos de trabalho em condi-
ções especiais (se o trabalho 
especial foi em mineração sub-
terrânea com exposição a agen-
tes físicos químicos ou biológi-
cos, o tempo é reduzido para 
15 anos, e, se houve exposição 
ao amianto ou foi trabalho rea-
lizado em mineração subterrâ-
nea, sem exposição a agentes 
físicos, químicos ou biológicos, 
é reduzido para 20 anos).  

A inovação da decisão de 
2020 foi em relação à possibili-
dade do tempo de trabalho em 
condições especiais realizado 
entre 11 de dezembro de 1990 

(dia do início da vigência da Lei 
nº 8.112/90) e 11 de novembro 
de 2019 (véspera da promulgação 
da EC nº 103) ser contado de for-
ma diferenciada (com acréscimo 
de 40%, para os homens, e 20% 
para as mulheres, em regra) 
quando for somado ao tempo de 
trabalho comum, gerando a ante-
cipação do momento em que o 
servidor poderia se aposentar e 
receber o abono de permanência. 

A assessoria jurídica do 
Sindsep/MA integra o Coletivo 
Nacional de Advogados de Servi-
dores Públicos - CNASP, que é 
composto pelos escritórios que 

obtiveram essa vitória perante 
o STF e que ainda está discu-
tindo sobre questões comple-
xas, como a dos meios de com-
provação da efetiva realização 
do trabalho em condições espe-
ciais, as quais ainda precisam 
ser amadurecidas para que a 
atuação precipitada na primeira 
instância não comprometa o 
direito dos servidores.  

Mas já nos colocamos à 
disposição para analisar os ca-
sos de quem pretende antecipar 
a sua aposentadoria ou a data 
de aquisição do direito ao abo-
no de permanência. 

Jurídico 
Informa 

Reafirmando mais uma vez 
o compromisso de ampliar o 
acesso à educação profissional, 
científica e tecnológica de quali-
dade no Estado, o Instituto Fede-
ral do Maranhão (IFMA) realiza 
hoje, 23, a inauguração oficial do 
Campus Araioses, às 16h. 

O evento será transmitido 
ao vivo pelo canal da TV IFMA 
no Youtube. A solenidade con-
tará com a presença do reitor 
Roberto Brandão e autoridades 
locais. A quantidade de pessoas 
in loco será reduzida e todas as 
medidas de prevenção e contro-
le referentes à pandemia de Co-
vid-19 serão respeitadas. 

O prédio possui oito salas 
de aula, seis laboratórios, bibli-

oteca, auditório, sala de vídeo, 
sala de coworking, enfermaria 
e gabinetes destinados a atendi-
mento médico, odontológico e 
de assistência social.  

 
Campus Araioses 

Em funcionamento desde 
2017, a unidade do IFMA em 
Araioses tem hoje 244 alunos e 
23 servidores – entre docentes e 
técnicos administrativos. São 
ofertados os cursos técnicos de 
nível médio em Administração e 
Meio Ambiente, além de capaci-
tações na modalidade de Forma-
ção Inicial e Continuada (FIC) e 
diversos cursos de extensão. 

Com informações repas-
sadas pelo IFMA.  


