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Quarta-feira  

 O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta na sexta 
(08/01/2021), o Presidente do Coren/MA (Conselho Regional de En-
fermagem), José Carlos Costa Araújo Junior, na pauta a “A pandemia 
e os desafios da nova gestão”. 
 O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as sextas feiras às 
10 da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no 
facebook.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista”  

Depois de dizer que "não pode fazer nada" pelo 
Brasil, Bolsonaro afirma que brasileiros são cul-

pados por desemprego 
 

Jair Bolsonaro culpou os 
brasileiros pelo desemprego ao 
afirmar a apoiadores nesta terça
-feira (5) que uma das explica-
ções para a falta de vagas no 
país é que parte dos brasileiros 
não tem preparação para fazer 
"quase nada".  

Bolsonaro chegou ao Pa-
lácio da Alvorada no fim da tar-
de acompanhado do ministro 
José Levi (Advocacia-Geral da 
União). Em conversa com apoi-
adores divulgada em versão 

editada por um canal simpático 
ao presidente na internet, o che-
fe do Executivo criticou o volu-
me de ações trabalhistas e afir-
mou que "ser patrão é uma des-
graça", informa o jornalista Da-
niel Carvalho na Folha de 
S.Paulo. 

"Então, [o Brasil] é um 
país difícil trabalhar. Quando 
fala em desemprego, né, [são] 
vários motivos. Um é a forma-
ção do brasileiro. Uma parte 
considerável não está preparada 

para fazer quase nada. Nós im-
portamos muito serviço", disse 
o presidente. 

O desemprego bateu no-
vo recorde em novembro, atin-
gindo 14 milhões de brasilei-
ros. A taxa de desocupação 
chegou a 14,2%, o maior per-
centual da série histórica da 
Pnad Covid, pesquisa do IBGE 
iniciada em maio para mensu-
rar os efeitos da pandemia no 
país. 

Fonte: Brasil247 

Publicação do edital do Processo do Seletivo 2021 
ocorrerá no início de janeiro 

 

Serão ofertadas 5.955 vagas. 
As inscrições ocorrerão du-
rante o mês de janeiro e o 
Sorteio Público Eletrônico 
será realizado em fevereiro. 

 
O Instituto Federal do 

Maranhão (IFMA) comunica 
que o edital do processo seleti-
vo aos cursos técnicos para in-
gresso em 2021 está em fase 
final de revisão. A publicação 
será realizada na primeira se-
mana de janeiro de 2021 e in-
formada no portal e nas redes 
sociais do IFMA. 

Para o seletivo 2021, se-
rão ofertadas 5.955 vagas, nos 
29 campi da Instituição. As ins-
crições ocorrerão durante o mês 
de janeiro e o Sorteio Público 
Eletrônico será realizado em 
fevereiro. 

Fonte: IFMA 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
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Sem plano de vacinação, Brasil se aproxima da 
triste marca de 200 mil mortes 

 

Na contramão de vários 
países do mundo que já começa-
ram a vacinação contra a Covid-
19, o Brasil segue sem plano para 
a imunização da população. En-
quanto isso, o país supera a marca 
triste de 196.591 vidas perdidas 
desde o início da pandemia, che-
gando quase a 200 mil mortes. O 
total de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus já chega 
7.754.560, segundo o balanço do 
consórcio de imprensa. 

Cerca de cinquenta países já 
iniciaram sua campanha de vaci-
nação contra a doença, um ano 
após o primeiro alerta lançado 
pelas autoridades chinesas à Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS). O Brasil segue ainda sem 
data para o começo da imuniza-
ção. 

A China foi o primeiro país 
a iniciar uma campanha de vaci-
nação reservada aos mais vulnerá-
veis (trabalhadores e estudantes 
que viajam ao exterior, cuidado-
res, entre outros). 

A Rússia começou em 5 de 
dezembro a imunizar trabalhado-
res em risco com a Sputnik V. 
Argentina começou sua campanha 
de vacinação na semana passada. 

O Reino Unido foi o pri-
meiro país ocidental a autorizar a 
vacina desenvolvida pela aliança 
alemã-americana Pfizer-
BioNTech. Sua campanha come-
çou em 8 de dezembro e mais de 
950 mil pessoas já receberam a 
primeira das duas doses da vacina 
até 27 de dezembro, segundo nú-
meros oficiais . 

Já o Canadá e os Estados 
Unidos iniciaram suas campanhas 
em 14 de dezembro, a Suíça no 

dia 23, a Sérvia no dia 24, quase toda 
a União Europeia e Noruega no do-
mingo  e a Islândia na terça, todas 
com a vacina Pfizer-BioNTech. 

Na União Europeia (UE) , a 
Alemanha é o país que mais vacinou 
até agora, com mais de 130 mil doses 
em cinco dias. 

No Oriente Médio, os Emira-
dos Árabes Unidos foram os primei-
ros a lançar sua campanha com as 
doses da chinesa Sinopharm em 14 
de dezembro em Abu Dhabi, a capi-
tal. 

Arábia Saudita e Bahrein inici-
aram sua campanha em 17 de de-
zembro, Israel em 19 de dezembro, 
Catar em 23 de dezembro, Kuwait 
em 24 de dezembro. 

Israel, que se comprometeu a 
imunizar um quarto de sua população 
em um mês, já aplicou mais de 800 
mil doses, Bahrein mais de 60 mil e 
Omã mais de 3 mil, segundo dados 
oficiais. 

Na América Latina, México, 
Chile e Costa Rica iniciaram sua 
campanha em 24 de dezembro, com 
as vacinas Pfizer-BioNTech. 

 
A pandemia no Brasil 

Diante do aumento da pande-
mia pelo país, o que viu nas praias e 
várias capitais do país foram cenas 
estarrecedoras de aglomerações, fes-
tas clandestinas e pessoas sem mas-
caras e distanciamento social nas fes-
tas de fim de ano. De acordo com 
especialistas, que temem colapso no 
sistema de saúde, o resultado das 
aglomerações será o aumento de pes-
soas infectadas nos próximos dias. 

Distante da realidade e negan-
do todas as evidências da ciência, o 
presidente Jair Bolsonaro (ex-PSL) 
segue desrespeitando as medidas de 

segurança contra a Covid-19. 
Com a pandemia matando 

mais de mil pessoas por dia, Bol-
sonaro, sem máscara, nesta segun-
da-feira (4) voltou a ignorar as 
recomendações sanitárias em 
meio à pandemia de Covid-19 e 
teve contato com banhistas aglo-
merados na Praia Grande, litoral 
de São Paulo. Boa parte dos quais 
também estavam sem a proteção 
pessoal recomendados contra a 
doença. 

No Brasil foram registradas 
562 mortes pela Covid-19 nas 
últimas 24 horas. Com isso, a mé-
dia móvel de mortes no Brasil nos 
últimos 7 dias foi de 707. A varia-
ção foi de -9% em comparação à 
média de 14 dias atrás, indicando 
tendência de estabilidade nos óbi-
tos pela doença. 

Em casos confirmados, fo-
ram 22.489 no último dia. A média 
móvel nos últimos 7 dias foi de 
35.381 novos diagnósticos por dia. 

 
Covid-19 nos estados 

Sete estados estão com ten-
dência de alta: Acre, Amazonas , 
Pará, Roraima, Tocantins , Rio 
Grande do Norte e Sergipe 

Em estabilidade, ou seja, o 
número de mortes não caiu nem 
subiu significativamente (15 esta-
dos e o DF): Rio Grande  do Sul, 
Santa Catarina, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Amapá, Rondônia, Alago-
as, Bahia, Maranhão , Paraíba, 
Piauí e o Distrito Federal. 

Quatro estados estão em 
queda da doença: Paraná, Goiás, 
Ceará e Pernambuco. 

Fonte: CUT  


