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Sexta-feira  

Sindsep/MA e trabalhadores entregam minuta de ACT 
ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 

A Direção do Sindsep/MA e os trabalhado-
res do Conselho Regional de Técnicos em Radi-
ologia do Maranhão e Piauí CRTR-17, entrega-
ram na manhã de hoje, 12, à direção da entidade 
a minuta de proposta do Acordo Coletivo de 
Trabalho da categoria.  

Os próximos passos serão norteados pelas 
negociações entre as partes, para que assim, pos-
sa haver consenso nas cláusulas existentes no 
ACT, e por fim, a sua homologação. 

O Sindsep/MA mantém o seu compromisso 
de lutar em prol dos seus filiados, sempre bus-
cando um cenário de positividade para os traba-
lhadores. 

Confira os campeões de preços altos nos super-
mercados no 1º semestre deste ano 

Os produtos que registraram 
as maiores altas de preço no primei-
ro semestre deste ano em supermer-
cados foram batata, cebola, leite lon-
ga vida, feijão e queijo muçarela, 
segundo pesquisa sobre o consumo 
nos lares brasileiros divulgada on-
tem, 08, pela Associação Brasileira 
de Supermercados (Abras).  

Os pesquisadores acompa-
nharam os preços de 35 produtos 
que estão entre os mais consumi-
dos pelos brasileiros. Entre eles 
estão alimentos, bebidas, carnes, 
produtos de limpeza, itens de higi-
ene e beleza. 
Confira os produtos com maio-
res altas de preços em supermer-
cados: 
Batata: 55,81% 
Cebola: 48,13% 
Leite longa vida: 41,77% 
Feijão: 40,97% 
Queijo mussarela: 36,1% 

Também foram destaques o 
aumento de 13,4% no preço do 
sabão em pó, entre os produtos de 
limpeza; e de 15,62% nos preços 

dos produtos de higiene e beleza. 
Dos produtos listados pela 

Abras, as menores variações de 
preço foram do açúcar e do queijo 
prato, que aumentaram 0,8%; do 
arroz, que aumentou de 1,8%; e do 
pernil, cujo preço caiu 3,8%. 

 
Preços da cesta e altas por regiões 

Na Região Sul, a cesta ficou 
em R$ 878,74 em junho – alta acu-
mulada de 21,35% em 12 meses e 
de 13,69% no primeiro semestre.    

No Norte, a cesta ficou em 
R$ 833,64 em junho – alta acumu-
lada de 12% em 12 meses e de 
8,38% de janeiro a junho. 

No Sudeste, a cesta custou 
R$ 755,82 em junho – alta acumu-
lada de 18,98% em 12 meses e de 
11,90% no primeiro semestre. 

No Centro-Oeste, a cesta 
ficou em R$ 703,06 – alta acumu-
lada de 14,98% em 12 meses e de 
9,42% no semestre. 

No Nordeste, a cesta de ju-
nho custou R$ 691,63 – alta acu-
mulada de 16,10% em 12 meses e 
de 7,63% no semestre. 

 
Mais marcas e promoções 

De acordo com a Abras, 
com a alta da inflação sobre os 
alimentos, os supermercados am-
pliaram o número de marcas e pro-
moções nas lojas. 

Já os consumidores valoriza-
ram embalagens de melhor custo-
benefício e marcas próprias do 
supermercado que custam em mé-
dia 20% a 30% mais baixos do que 
as marcas principais. 
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O que o servidor tem a ver com  
defesa da democracia? 

Os servidores públicos 
brasileiros sempre se coloca-
ram na vanguarda dos proces-
sos democráticos e de defesa 
de direitos. Como mais recente 
exemplo, na primeira semana 
de agosto desse ano, a Jornada 
de Luta em Defesa da Demo-
cracia e Serviços Públicos foi 
convocada pelo Fórum das En-
tidades Nacionais dos Servido-
res Públicos Federais 
(Fonasefe) e aconteceu entre os 
dias 1° e 3 de agosto. Entre as 
atividades da semana, houve-
ram atos na recepção de parla-
mentares no Aeroporto Interna-
cional de Brasília, atos em de-
fesa das eleições e contra a vi-
olência política no Senado Fe-
deral e em defesa do Serviço 
Público e da Democracia no 
Congresso Nacional, além de 
manifestações em frente ao 
Ministério da Economia e Su-
perior Tribunal Federal. 

O serviço público é um 
dos pilares mais indispensáveis 
para a manutenção da demo-
cracia em uma sociedade. Os 
cinco princípios básicos da Ad-
ministração Pública, que estão 

presentes no artigo 37 da Consti-
tuição Federal de 1988, são es-
senciais para a garantia de aces-
so aos serviços públicos a todos 
os brasileiros. Os princípios de 
legalidade, impessoalidade, mo-
ralidade, publicidade e eficiên-
cia – conhecidos como LIMPE – 
garantem que os servidores pú-
blicos e os serviços prestados 
atendam aos interesses da socie-
dade acima de interesses indivi-
duais, ideológicos ou de grupos. 

Servir a sociedade é promo-

ver a democracia no cotidiano e 
garantir os direitos a toda popu-
lação. O servidor público é si-
nônimo de democracia, pois é 
uma peça chave para o cresci-
mento, desenvolvimento e ma-
nutenção de um país justo e 
igualitário. Defender o serviço 
e o servidor públicos compro-
missados com a ética e com os 
princípios constitucionais é  
garantir a soberania e a demo-
cracia em nosso país. 

Fonte: Condsef 

https://www.estadodedireitosempre.com/

