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Sexta-feira  

Sindsep/MA realiza solenidade de abertura do X Consef 

Com a presença de várias 

lideranças sindicais, autoridades 

politicas e dirigentes de movimen-

tos sociais, o Sindsep/MA deu iní-

cio na noite da última quarta-feira, 

21, ao X Congresso dos Servidores 

Públicos Federais no Estado do 

Maranhão (Consef), “Ousar, Unifi-

car e Lutar para Garantir Direitos”,  

no Praia Mar Hotel.   

O Congresso, como fórum 

máximo de deliberação da entidade, 

tem como temário analises das con-

junturas internacional, nacional e 

local; Plano de lutas e Campanha 

Salarial 2018; Balanço de atuação 

da Condsef/Fenadsef e da CUT; 

Balanço de atuação do Sindsep/

MA; e Reforma estatutária. 

Estão participando efetiva-

mente do X Consef, 177 delegados 

eleitos em todo o estado do Mara-

nhão. 

O X Consef está sendo trans-

mitido ao vivo pela TV Alternativa, 

canal 35, ou na página da entidade 

no facebook. 

Homenagem 

Durante a solenidade de 

abertura, a Direção do Sindsep/MA 

prestou uma honrosa homenagem à 

Ângela Souza, que foi presidenta 

da entidade por dois mandatos.  

Ângela Souza, assumiu pa-

pel importante dentro do sindicato 

pela sua combatividade na luta pela 

garantia e conquista de direitos. 

Foi diretora das secretarias 

de Administração, Patrimônio e 

Finanças; Geral e Presidência. 

Ao longo dos anos 

que esteve fazendo 

parte da direção do 

Sindsep/MA, Ânge-

la Souza escreveu 

uma biografia reco-

nhecida nacional-

mente, que creden-

cia essa valorosa 

companheira a fazer 

parte do “rol da fa-

ma” do movimento 

sindical.   

Muito emocionada, Ângela 

Souza, agradeceu a homenagem 

prestada pelo Sindsep/MA, e co-

mentou que a sua história dentro do 

sindicato foi vitoriosa pela ajuda de 

todos os companheiros que estive-

ram com ela nessa jornada ao lon-

go dos anos.  

Ainda segundo ela, o prazer 

de ser “sindsepiana” é indescrití-

vel, pincipalmente pelo orgulho de 

observar o Sindsep/MA como um 

dos maiores sindicatos cutista no 

Maranhão. 



Ano XVI  Nº 3484   Pag 02 

23 de Março de 2018 

Sindsep/MA realiza discussões sobe a política nacional 

O Segundo dia do X Consef 
foi marcado pelas atividades que 
discutiram a conjuntura interna-
cional e nacional, e o papel dos 
trabalhadores nas eleições de 
2018; balanço e atuação da Con-
dsef/Fenadsef; balanço de atua-
ção da CUT/MA e a luta dos tra-
balhadores (as) maranhenses; e 
o balanço de atuação do Sin-
dsep/MA. 

Todos os pontos foram 
explorados de forma qualitativa, 
principalmente o temário que 
trouxe para a discussão a repre-
sentatividade dos trabalhadores 
no cenário da política nacional, o 
que é imprescindível para a re-
vogação das leis que prejudica-
ram a categoria. 

Nas outras mesas, foram 

expostos os balanços de ativida-
des da Condsef/Fenadsef, CUT/
MA e Sindsep/MA.  

Nessas oportunidades, os 
servidores puderam discutir to-
dos os passos dados pelas entida-
des no ano de 2017, que foi em-
blemático para a classe trabalha-
dora.  

As atividades realizadas no 
ano passado, serão o alicerce pa-
ra as batalhas travadas no ano de 
2018, servindo inclusive, como 
argumentos em prol de um nú-
mero maior de representantes da 
classe trabalhadora no parlamen-
to. 

Foto do 2º dia do  X CONSEF 

Foto do 2º dia do X CONSEF 


