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1º Curso de formação do SINTECT-MA

O 1º Curso de Formação Sindical deste ano promovido pela Diretoria do SINTECT-MA, foi
ministrado nos dias 14 e 15 de outubro de 2017 no Centro de Estudo Sindical Rural da FETAEMA,
localizado na Rua Urucutiua, Nº 11- Araçagi – São José de Ribamar.
Na ocasião foram abordados temas de relevância para se entender as relações entre trabalho,
trabalhador e empregador. O curso foi ministrado pelos professores do CES (Centro Nacional de
Estudos Sindicais e do Trabalho) Cícero Damasceno e Elton Arruda, que falaram sobre
capitalismo, conjuntura política, a greve como principal arma do trabalhador, surgimento do
movimento sindical no mundo e no Brasil entre outros temas muito importantes para o aprendizado
dos trabalhadores. Na ocasião, participaram dessa primeira fase do curso, os diretores do
SINTECT-MA e alguns de seus representantes sindicais recém eleitos.
Esta foi a primeira etapa do curso de formação sindical realizado pela entidade em parceria com a
CTB-MA. O objetivo do curso é gerar no trabalhador a capacidade de se desenvolver melhor como
pessoa e como profissional, ampliando sua visão de mundo, através dos conhecimentos que foram
repassados para entender a sua própria realidade sob novas perspectivas histórico-políticas.
Levar esse trabalhador a buscar ainda mais conhecimentos, para através dele, influenciar outros
da importância da busca do entendimento do contexto histórico de cada movimento, de cada luta
vivenciada pelos trabalhadores de outras épocas e que hoje refletem diretamente na sua vida.
O curso encerrou-se na tarde de domingo com a avaliação e entrega dos certificados aos
participantes.
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Findect questionará nova proposta do TST - (Plano de Saúde)
Proposta apresentada mantém ataques aos direitos da categoria, com a exclusão de pais e mães
A diretoria da FINDECT reuniu-se, nesta quarta-feira (25), em São Paulo, para debater a nova
proposta para a assistência médica da categoria, apresentada pelo Vice-Presidente do TST, Ministro
Emmanoel Pereira, no último dia 16. A proposta prevê a exclusão de pais e mães do plano de
saúde, além da cobrança de mensalidade e aumento no valor da coparticipação em consultas e
exames. Após longo debate, com a participação do departamento jurídico da Federação, e
considerações de dirigentes de todas as bases dos Sindicatos filiados (São Paulo, Rio de Janeiro,
Bauru, Maranhão e Tocantins), as dúvidas sobre a proposta superaram as certezas. Não há
informações sobre como será cobrado a coparticipação (salário base, rendimento bruto, ou líquido),
PENSAMENTO DO DIA
e nem o que acontecerá com os pais e mães, tão importantes para os Trabalhadores e
Trabalhadoras Ecetistas em todo o país. Por isso, o jurídico da FINDECT irá se manifestar
judicialmente solicitando maiores informações sobre a proposta apresentada pelo TST. Não há
como avaliar algo que não está esclarecido, e seria imprudente levar uma orientação da Federação
para os Trabalhadores quando há diversas dúvidas e questionamentos. A situação é delicada, e se
trata de um benefício de grande necessidade para a categoria, e não pode ser avaliada pela
metade. O jurídico e a Diretoria da FINDECT já participaram de reunião, no último dia 18, com os
técnicos do TST. No entanto, as informações ainda não estão claras sobre o assunto.
PROPOSTA DESCONSIDERA REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA:
Ao final dos trabalhos da comissão paritária de melhorias no plano de saúde, a FINDECT, através
de seus representantes na comissão (Anézio Rodrigues, André Ramos Gasperoni, Luiz Alberto
Bataiola, Manoel Feitoza, Maxy Hellen, Silvana Regina e Wilson Araújo), apresentou propostas que
previam maior participação dos Trabalhadores na fiscalização dentro da assistência médica da
categoria. Além disso, a Federação pede o retorno da gestão do plano para o RH da Empresa. São
pontos de grande importância, dentre diversos outros colocados pela comissão, que não foram
considerados pelo TST na elaboração da proposta.Ao todo, foram mais de 60 sugestões que
levariam à diminuição de gastos no plano, e melhorias no atendimento. Na prática, o que a proposta
fará hoje é “abrir a torneira, sem fechar o ralo”, ou seja, aumentará a contribuição dos
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Demissões e Perseguições nas DR’s.
Segurança nas agências do Banco Postal.
São Luís/MA, 09 de janeiro de 2006.
Osvaldo Cruz Brito dos Santos
Secretário Geral do SINTECT/MA
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DIRETORIA EXECUTIVA:
Osvaldo Cruz – Secretário Geral
Emerson Brito – Secretário Assunto Jurídico
Moreira – Secretário de Finanças
Maximiliano – Secretário de Formação
Vilanir da Silva – Secretária da Saúde
José Evangelista – Secretário de Imprensa
Abidão Compasso–Secretário Intersindical
Valdir Saraiva – Secretário Questão Racial
Moacy Junior – Secretário do Menor
Sandra Cantanhede – Secretária da Mulher
Afonso Celso – Secretário Anistia
Marco Prazeres – Secretário de Administração
Sebastião Coimbra – Secretário do Aposentado
Evando Lima – Secretário do Interior
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Secretário Intersindical; Natan – Secretário Assuntos Jurídicos; Helysson Cássio –
Secretário de Finanças; João Pedro – Secretário da Saúde; José Ribamar – Sec. Questão
Racial; Liege – Secretária da Mulher; Luis Carlos - Sec. de Geração de Emprego e
Renda; Wilbson Baldez - Sec. de Adm. e Patrimônio; Antonio Morais; Secretário do
Interior ; Luzinaldo - Sec. de Imprensa e Divulgação; Roberto Carlos – Sec. de Formação
William Rogério- Sec. de Anistia e Defesa do Emprego; José Raimundo- Secretário do
Aposentado.

