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Quinta-feira  

Em meio à maior crise sa-
nitária, econômica e política do 
país nas últimas décadas, a CUT 
Maranhão realiza a 16ª Plenária 
Estadual da Central, no Estado. 

O encontro será realizado 
nos dias 27 e 28 de agosto de 
forma virtual e será denominado 
Valter Cezar Figueiredo, em ho-
menagem ao diretor de comuni-
cação do Sindsep/MA e membro 
da direção da CUT Maranhão, 
falecido em março, vítima de 
Covid 19. 

Durante os dois dias a 
pauta: Trabalho, Direitos e De-
mocracia será debatida por 150 
delegados representando os sin-
dicatos de todo o Maranhão. 

Para Manoel Lages, presi-
dente da CUT Maranhão, o Bra-
sil passa por um momento muito 
delicado, sob o comando de um 
presidente instável e que clara-
mente não tem domínio sobre o 
governo. 

“Vivemos tempos difíceis 
para os trabalhadores e suas fa-
mílias. Alta taxa de desempre-
go, retirada de direitos traba-
lhistas e graves ameaças à de-
mocracia estão gerando incerte-
zas, levando de volta o Brasil 
ao mapa da fome e precisamos 
encontrar saídas para essa crise 
que parece interminável” disse 
Manoel Lages. 

A abertura da Plenária 
acontecerá às 15 horas e contará 
com a presença virtual de repre-
sentantes dos movimentos soci-
ais, partidos progressistas, Fe-
derações e Centrais sindicais. 
Dentre os palestrantes convida-
dos destacamos a presença do 
presidente da CUT Nacional, 
Sergio Nobre que participará 
das discussões à luz da conjun-
tura atual. 

Clique para ver a programação 

CUT Maranhão realiza Plenária Estadual 
“Valter Cezar Figueiredo” 

Para o presidente do sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Federais no Estado do Mara-
nhão - Sindsep/MA, Raimundo 
Pereira essa é uma oportunidade 
importante para os trabalhado-
res discutirem a situação atual e 
buscar saídas para essa grave 
crise que assola o país sob a vi-
são e necessidade dos trabalha-
dores. 

O Brasil tem de volta a 
inflação, o maior índice de de-
semprego dos últimos 20 anos, 
o sucateamento dos serviços pú-

blicos e uma pandemia que con-
tinua a matar milhares de brasi-
leiros todos os dias sem que o 
governo tome as medidas neces-
sárias. 

“Então nosso papel nessa 
Plenária é debater todos esses 
pontos, apontar os rumos e mo-
bilizar os trabalhadores para 
pressionar os parlamentares e as 
Instituições no sentido de rever-
termos essa situação caótica pa-
ra os trabalhadores e a socieda-
de brasileira”, disse Raimundo 
Pereira. 

http://sindsep.org.br/wp-content/uploads/2021/08/16°-PLENÁRIA-ESTADUAL-DA-CUT.pdf
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 Desde a reforma trabalhis-
ta de 2017, do governo de Mi-
chel Temer (MDB-SP), que de-
verá ser aprofundada, caso a 
Medida Provisória (MP) nº 
1045, seja aprovada também 
pelo Senado, os direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras do 
país têm sido atacados de diver-
sas maneiras, por isso é preciso 
estar atento ao que mudou na 
legislação e quais ainda estão 
mantidos na Constituição Fede-
ral.  

Para ajudar trabalhadores 
a entender seus direitos e a edu-
car estudantes, os futuros traba-
lhadores, a Anamatra 
(Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Traba-
lho) elaborou a “Cartilha do 
Trabalhador em Quadrinhos”, 
em linguagem simples e atrati-
va, permitindo ensinar direitos e 
deveres do cidadão, assim como 
o funcionamento da Justiça do 
Trabalho, de forma didática. 
Clique aqui para fazer o download 

Em sua sétima edição atuali-
zada e ampliada, a cartilha,  con-
templa as alterações legislativas 
promovidas pela Lei 13.467/2017 
(reforma trabalhista), como ques-
tões relativas ao trabalho intermi-
tente e teletrabalho. 

O material  explica os di-
reitos humanos, salariais, 13º , 
jornada, hora extra, adicional 

Direito do trabalhador é ensinado em cartilha 
em quadrinhos da Anamatra  

noturno, férias, FGTS, seguro 
desemprego, licença maternidade 
e estabilidade no emprego. Tam-
bém explica os direitos do traba-
lhador rural, os deveres e direitos 
que devem constar nos contratos 
de trabalho, como funciona o 
contrato intermitente, o teletraba-
lho, os deveres do empregador e 
do empregado, os direitos do tra-
balhador doméstico, do adoles-
cente empregado, do aprendiz e 
do estagiário, além de informa-
ções sobre como romper um con-
trato, como pode ser feita uma 
rescisão por acordo, os casos de 
dispensa por justa causa, os direi-
tos em relação à saúde, os direitos 
em casos de assédio e discrimina-
ção e ainda informações sobre 
trabalho escravo e infantil, justiça 
do trabalho, recursos judiciais, 
atuação sindical e como defender 
os direitos do trabalhador. 

A publicação lançada 
nesta terça-feira (24), faz parte 
do Programa Trabalho, Justiça 
e Cidadania (TJC) da Anamatra  
e já beneficiou, segundo a enti-
dade,  mais de 150 mil pessoas, 
envolvendo mais de 15 mil 
educadores em 22 estados e no 
Distrito Federal, que recebem 
noções básicas de direitos fun-
damentais, direito do trabalho, 
direito da criança e do adoles-
cente, direito do consumidor, 
direito penal, ética e cidadania 
em escolas, especialmente as 
públicas, de diversos estados e 
municípios. 

Para o presidente da Ana-
matra, Luiz Colussi, a cartilha é 
necessária porque ,s segundo 
ele, “os direitos, para serem 
exigidos, precisam ser efetiva-
mente conhecidos”. 

Fonte: Cut.org.br 

https://www.cut.org.br/editoria/campanha-estatais-2021
https://admin.cut.org.br/system/uploads/ck/CARTILHA_DO_TRABALHADOR_2021_INTERNET_OK.pdf

