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Quinta-feira  

CUT e centrais definem auxílio emergencial e vacina 
como eixos estratégicos em 2021 

Vacina já para todos e todas, 
manutenção do auxílio emergencial, 
proteção social, mais empregos, 
campanhas de solidariedade e forta-
lecimento da organização sindical e 
de negociação coletiva são os cinco 
eixos centrais da CUT e demais cen-
trais sindicais para ação e mobiliza-
ção unitária no ano de 2021. 

A decisão do Fórum das Cen-
trais (CUT, Força Sindical, UGT, 
CTB, NCST e CSB) foi tomada pe-
las entidades nessa terça-feira (5), 
por videoconferência, e publicada 
no documento “Vacina, proteção e 
mais empregos: diretrizes para a 
ação sindical unitária”, divulgado 
nesta quarta-feira (6). 

“Essa agenda deve ser mobili-
zadora da ação sindical em todos os 
níveis, na interlocução com prefeitos 
recém-empossados, com governado-
res e  empresários, assim como na 
articulação com os movimentos so-
ciais e populares, e com as entidades 
da sociedade civil”, afirma o Fórum 
no documento. 

As entidades também defini-
ram dar especial atenção ao proces-
so de eleição da presidência da Câ-
mara dos Deputados e do Senado 
que ocorrerá no dia 1º de fevereiro. 
Os candidatos das duas Casas rece-
berão imediatamente as diretrizes 
unificadas do Fórum. 

 
Crise e os impactos no tra-

balho 
O debate se deu em torno de 

soluções para a crise que coloca em 
risco a vida, a saúde, os empregos, a 
renda do trabalho e a proteção soci-
al, de todos os trabalhadores e traba-
lhadoras e, com maior gravidade os 
mais vulneráveis. 

Também foram debatidas as 
dificuldades deflagradas a partir da 
escandalosa supressão de direitos 
ocorrida na reforma Trabalhista, de 
2017, e que impõe severas dificulda-
des e restrições às entidades sindi-
cais em sua função elementar de 
exercer a defesa da classe trabalha-
dora. 

Vacina e o desrespeito 
Segundo os representantes 

das entidades sindicais, as crises 
econômica e sanitária são agravadas 
pelas estarrecedoras práticas do go-
verno Bolsonaro que destrói políti-
cas, programas e organizações pú-
blicas em todas as áreas, inclusive 
na área da saúde. 

“O país está cada vez mais 
atrasado na implantação da vacina-
ção por deliberada irresponsabilida-
de do presidente Jair Bolsonaro (ex-
PSL). Seus péssimos exemplos só 
fazem aumentar as cenas de desres-
peito de muitos aos cuidados e pro-
tocolos de segurança sanitária”, diz 
trecho do documento publicado após 
a reunião do Fórum das Centrais. 

 
Auxílio emergencial e rea-

ção 
As entidades também ressal-

taram que o fim dos auxílios emer-
gencial e de proteção dos salários e 
emprego, a partir de janeiro, serão 

dramáticos para milhões de traba-
lhadores e trabalhadoras e suas fa-
mílias, com o aumento da pobreza e 
da miséria. 

Para o Fórum, o fim do go-
verno Bolsonaro significa sepultar 
esses desmandos e a destruição de 
tantas políticas, programas e organi-
zações públicas que o país levou 
décadas para construir, assim como 
impedir o obscurantismo que vem 
prevalecendo como forma de gover-
no. 

“Conclamamos todo o movi-
mento sindical brasileiro para a uni-
dade de ação em torno dessa agenda, 
para o fortalecimento da luta dos 
trabalhadores desde os sindicatos e 
para um movimento de inovação 
que recoloque a centralidade do 
mundo do trabalho na formulação de 
um novo projeto nacional de desen-
volvimento”, diz trecho final do do-
cumento. 

Fonte: CUT 
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IFMA publica edital para seleção de novos alunos aos cursos técnicos 

O Instituto Federal do Ma-
ranhão (IFMA) publicou edital 
referente à realização do proces-
so seletivo público unificado de 
acesso aos cursos oferecidos pe-
los campi da instituição no ano 
letivo de 2021. O Edital dispõe 
sobre as normas e procedimentos 
de inscrições, seleção e classifi-
cação de candidatos ao preenchi-
mento de 5.995 vagas nos cursos 
presenciais da educação profissi-
onal técnica de nível médio, nas 
formas integrada, concomitante e 
subsequente ao Ensino Médio. 
Este ano, a seleção será realizada 
por meio de sorteio eletrônico 
público. 

Em cada curso, cinquenta 
por cento (50%) das vagas serão 
destinadas a candidatos egressos 
de escola pública, em atendimen-
to à Lei Nº 12.711/2012, que dis-
põe sobre o ingresso de alunos 
tanto nas universidades federais 
quanto nas instituições federais 
de ensino técnico de nível médio. 
O Edital também traz as normas 
relacionadas às cotas voltadas 
para os candidatos que se autode-
clararem pretos e pardos no ato 
da inscrição, sendo a informação 
confirmada mediante procedi-
mento de heteroidentificação rea-
lizado por Comissão de Valida-
ção institucionalmente constituí-
da (Resolução CONSUP/IFMA 
N° 14/2019). A Resolução CON-
SUP/IFMA N° 60/2019 estabele-
ce que, em cada curso, dois e 
meio por cento (2,5%) das vagas 
se destinem a candidatos com 
deficiência que se enquadrem nas 
condições estabelecidas pelo De-
creto Nº 5.296/2004. 

O processo seletivo é reali-
zado pela Diretoria de Educação 
da PRENAE, a qual encaminhará 
ao setor de comunicação do 
IFMA as informações necessárias 
para a divulgação do local do 

sorteio, além de providenciar e co-
ordenar as ações inerentes à execu-
ção do certame. 

Inscrições 
Segundo o Edital, o período 

de inscrição inicia às 9h do dia 18 
de janeiro (segunda-feira) e segue 
até 5 de fevereiro (sexta-feira). O 
procedimento será realizado pela 
internet, no Portal do IFMA. Para 
se inscrever, o candidato deverá 
criar um cadastro no Portal do 
Candidato, e a partir disso efetivar 
a inscrição no processo seletivo, 
com a geração do número de ins-
crição e a confirmação de dados. 

A fim de facilitar o acesso de 
candidatos que necessitarem dos 
recursos da internet para efetuarem 
a inscrição online, o IFMA dispo-
nibilizará terminais de computado-
res com acesso à rede nos seus 
campi e campi avançados (os ende-
reços são indicados no Anexo I do 
Edital), nos dias de inscrição, no 
horário de 8h a 12h e de 14h a 17h, 
com o apoio de um servidor desig-
nado pelo campus. Para isso, as 
unidades organizarão espaços re-
servados às inscrições, seguindo 
todos os protocolos sanitários de 
combate à Covid-19. Os candida-
tos, para fazer uso desse local, de-
verão seguir impreterivelmente as 
recomendações desse protocolo, 
assim como, fazer o uso obrigató-
rio da máscara. 

 
Sorteio 
A data programada para o 

sorteio eletrônico público das va-
gas será 24 de fevereiro de 2021 
(quarta-feira), o qual será realizado 
na sede da Reitoria do IFMA 
(localizada na Avenida Colares 
Moreira, nº 477, bairro Renascen-
ça, em São Luís), com transmissão 
ao vivo pelo canal TV IFMA no 
YouTube. No dia do sorteio eletrô-
nico, estarão disponíveis no Portal 
do IFMA as listas com o nome e 

tipo de vaga dos candidatos que 
tiveram a inscrição confirmada, 
que serão ordenados em uma lista 
de convocação para a matrícula, 
dentro do número de vagas esta-
belecidas no Edital. Será também 
ordenada a lista de excedentes, 
com o nome dos candidatos que 
poderão ser convocados para ocu-
par as vagas de possíveis desistên-
cias. 

A realização do sorteio ele-
trônico público poderá contar com 
a presença, previamente definida, 
de representantes de instâncias 
externas ao IFMA, convidados a 
acompanhar presencialmente a 
lisura do processo. A quantidade 
de convidados se limitará ao espa-
ço (garantido o distanciamento 
mínimo de 1,5m por pessoa), sen-
do sua permanência no local con-
dicionada ao cumprimento do pro-
tocolo sanitário de combate à Co-
vid -19 e de normas do Comitê de 
Crise do IFMA. 

 
Matrículas 
Os candidatos classificados 

para os cursos da educação profis-
sional técnica de nível médio 
(formas integrada, concomitante e 
subsequente ao Ensino Médio) 
efetuarão matrículas de forma on-
line no Portal do IFMA, ou nos 
setores de Registro Escolar dos 
campi e campi avançados, no pe-
ríodo de 1º a 12 de março de 2021 
(dias úteis). A PRENAE publicará 
posteriormente edital complemen-
tar, estabelecendo os procedimen-
tos para a realização da matrícula 
online e presencial. O candidato 
classificado que, por qualquer mo-
tivo, não efetuar a matrícula no 
período estipulado perderá o direi-
to à vaga. O Edital traz a relação 
completa de documentos que o 
candidato deverá apresentar no 
ato da matrícula. 

Fonte: IFMA 


