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Sexta-feira  

CUT/MA realiza panfletagem em feiras de São Luís no 
Dia do Trabalhador e da Trabalhadora 

A CUT/MA realizará no 1º 
de Maio, Dia do Trabalhador e 
da Trabalhadora, em São Luís, 
uma grande panfletagem nas 
feiras do João Paulo e Liberdade, 
lugares que possuem um grande 
fluxo de pessoas.  

A ideia é provocar a discus-
são sobre a real situação dos tra-
balhadores(as) provocada pela 
política desenvolvida pelo Gover-
no Federal, que vem trazendo 
sérios danos para a economia, 
inclusive, com o aumento ex-
pressivo da inflação e diminuição 
do poder de compra dos brasilei-
ros.  

A celebração do Dia Inter-
nacional do Trabalhador e da 
Trabalhadora, volta às ru-
as de todo o país em 
2022, após dois anos de 
eventos online em virtude 
do isolamento social para 
conter o avanço da pan-
demia da covid-19, com o 
tema “Emprego, Direitos, 
Democracia e Vida”. A ce-
lebração do 1º de Maio 
está sendo organizada 
pela CUT, Força Sindical, 
CTB, UGT, NCST, Intersin-
dical - Central da Classe 
Trabalhadora, e Pública.  

Com informações repassadas 
pela CUT/MA e CUT Nacional.  

Abertas as inscrições para a Pós-Graduação em    
Ciências Ambientais 

Estão abertas até o dia 6 de 
maio, as inscrições para o Progra-
ma de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais (PPGCAM), Campus de 
Chapadinha, que devem ser reali-
zadas pelo Sistema Integrado de 
Gestão de Atividades Acadêmicas 

(Sigaa). 

O curso contará com 17 va-
gas, que serão preenchidas por 
ordem decrescente de classifica-
ção e será realizado em período 
integral, com duração de 24 me-
ses. 

O programa conta uma li-
nha de pesquisa em Biodiversida-
de e Desenvolvimento Sustentá-
vel. Podem se inscrever candida-
tos diplomados em cursos de gra-
duação de duração plena 
(Bacharelados, Licenciaturas ou 
Cursos Superiores de Tecnologia) 
nas áreas de Engenharia Ambien-
tal, Ciências Naturais, Ciências 
Biológicas, Geografia, Agrárias e 
áreas afins. 
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