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Terça-feira  

Sindsep/MA participa do II Seminário Comunicação e 
Poder no Maranhão 

O Sindsep/MA participa 
durante os dias 27 e 28, quarta e 
quinta, respectivamente, do II 
Seminário Comunicação e Poder 
no Maranhão, que vai acontecer 

no Auditório do Sindicato dos 
Bancários, Centro, São Luís. 

 O seminário é uma ação 
do Núcleo Piratininga de Comu-
nicação (NPC), Ag Tambor e 

Abraço, com o apoio do SEEB-
MA e Fundação Rosa Luxembur-
go. 

Até o fechamento desta 
edição do Diário do Sindsep/MA, 
mais de 80 pessoas já haviam 
solicitado inscrição no evento.  

O Seminário traz música e 
teatro na programação cultural 
do dia 27: Música com: Micael 
Carvalho – Clarinete e Emanoel 
Santos – Violão; Teatro com: 
Lyan Lidio Gonçalves Ferreira, 
Amanda Laryssa Sousa Silva, Jes-
sica de Sousa Souza - Direção: 
Jorge Milton Ewerton Santos. 

Conab ainda não firmou contrato com Geap e empregados 
seguem luta para fortalecer SAS 

Em meio aos impasses que 
levaram a prorrogação pela 35ª 
do ACT dos empregados da Co-
nab, a empresa ainda não assi-
nou contrato com a Geap como 
havia sinalizado de modo unilate-
ral. Fruto da luta dos empregados 
por meio de suas entidades As-
nab, Fenadsef e Fisenge, o assun-
to continua pendente, mas não 
há decisão da Companhia sobre 
desistir ou não desse contrato.  

A categoria deve continuar 
discutindo em reuniões, assem-
bleias e nas negociações com a 
empresa a respeito do tema. A 
expectativa é a de que todos os 
gestores continuem trabalhando 
para renovar e ampliar os convê-
nios com hospitais e clínicas. O 

objetivo é fortalecer o SAS 
(Sistema de Assistência à Saúde) 
para que a situação se encami-
nhe da forma mais favorável pos-
sível.  

Os empregados seguem 

mobilizados e cobrando mais res-
peito e transparência em torno 
de temas tão importantes como a 
assistência à saúde e a reestrutu-
ração da Conab. 

Fonte: Condsef 
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IFMA entrega obra de construção do Campus Avançado 
Rosário nesta sexta-feira (29) 

O Instituto Federal do Ma-
ranhão (IFMA) vai realizar a en-
trega da obra de construção do 
Campus Avançado Rosário nesta 
sexta-feira (29). O evento está 
previsto para as 10h. Com investi-
mento total de aproximadamente 
R$ 6 milhões, a edificação está 
localizada na BR 402, s/n, KM 3, 
Sapucaia, em Rosário-MA. 

A unidade de ensino come-
çou a operar no novo prédio 
(sede permanente) no dia 4 de 
abril de 2022. Antes disso, o fun-
cionamento ocorreu em sedes 
provisórias – o campus recebeu 
portaria de autorização de funcio-
namento no dia 30 de dezembro 
de 2014 e entrou em atividade no 
dia 8 de agosto de 2016, com a 
aula inaugural das primeiras tur-
mas dos cursos técnicos. 

A sede permanente do 
IFMA Campus Avançado Rosário 
ocupa uma área construída de 
aproximadamente 5 mil metros 
quadrados – ao todo, a área total 
do terreno tem cerca de 78 mil 
metros quadrados. A edificação 
tem potencial para atender estu-

dantes do município em que está 
instalado, bem como das cidades 
circunvizinhas, como Bacabeira, 
Axixá, Cachoeira Grande, Icatu, 
Morros, Presidente Juscelino e 
Santa Rita. Atualmente são cerca 
de 600 matriculados na unidade 
de ensino, no qual funcionam os 
cursos técnicos de nível médio de 
Administração (Integrada, Conco-
mitante e Subsequente), Informá-
tica (Integrada, Concomitante e 
Subsequente) e Informática para 
Internet (Integrada). A estrutura, 
no entanto, tem capacidade para 
receber 960 alunos distribuídos 
em três turno. 

A edificação multiblocos é 
composta por uma área de vivên-
cia (334,89 m²), bloco administra-
tivo (385,50 m²), bloco de labora-
tórios (322,04 m²), bloco pedagó-
gico com oito salas de aula, audi-
tório com capacidade para 118 
pessoas e biblioteca. Há também 
guarita com acesso coberto, qua-
tro passarelas de interligação co-
bertas, estacionamento com bici-
cletário e estrutura de caixa d’á-
gua. 

O campus tem capacidade 
para instalação de quatro labora-
tórios, dos quais dois já se en-
contram em funcionamento – 
um de Ciências (Física, Química, 
Matemática e Biologia) e um de 
Informática. Há ainda, implanta-
do no bloco administrativo, o 
laboratório da Fábrica de Inova-
ção. 

 
Rosário 
A cidade de Rosário está 

localizada a 70Km de São Luís, 
capital do Estado do Maranhão. 
De acordo com a Pesquisa Censo 
do IBGE de 2010, Rosário possui 
uma população de 39.582 habi-
tantes. 

A economia do município 
tem como principal atividade o 
setor primário agroextrativista, a 
pesca artesanal e a pecuária. Há 
empresas que trabalham com 
cerâmica, artesanato e extrativis-
mo, bem como o setor de turis-
mo que começa a alavancar o 
município. 

Fonte: IFMA 


