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Condsef/Fenadsef apoia chapa de trabalhadores
para conselhos da Capesesp
Nos dias 17 e 18 de maio associados da Capesesp (Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde)
votam para eleger parte dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da entidade. O plano de autogestão atende
servidores da Funasa, Ministério da
Saúde, Anvisa, Universidades de
Pernambuco, Campina Grande e
seus familiares.
A Condsef/Fenadsef está
apoiando a Chapa 2 “Juntos em Defesa da Capesesp” composta por
representantes da categoria. Entre as
propostas da chapa estão o fortalecimento da Capesesp com ampliação
de rede assistida, a luta contra reajustes abusivos e por mensalidades
viáveis, além da busca por revisão
para que haja contribuição paritária
(50% governo e 50% servidor).

Hoje, os servidores arcam
com mais de 70% de toda a estrutura
necessária para garantir a existência
da Capesesp. Nada mais justo que
garantir a essa representação majoritária a voz necessária para melhorar
a gestão do plano que é de interesse
de todos os associados. Para isso, a
chapa com representação exclusiva
de trabalhadores propõe manter um
diálogo permanente com os associa-

dos na perspectiva de adequar o plano às suas reais necessidades.
A votação será exclusiva pela
internet no site da Capesesp. No boletim da Chapa 2 “Juntos em Defesa da
Capesesp” você fica por dentro do passo a passo da votação. Não deixe de
votar e fortalecer a representação dos
trabalhadores no plano de autogestão da
categoria e seus dependentes.
Fonte: Condsef

Mansueto descarta reajuste acima da inflação
para servidores
Indicado por Henrique Meirelles para o Ministério do Planejamento, mas preterido pelo presidente Michel Temer, o secretário de Acompanhamento Fiscal da Fazenda, Mansueto Almeida, diz que, no que depender da sua pasta, os servidores da
União podem perder as esperanças de
qualquer aumento salarial acima da
inflação. E nem adianta espernear.
“O país não tem condições de
dar aumento real para o funcionalismo nem em 2018 e nem em 2019”,
avisa Almeida, que abriu, na terçafeira, 3, o VI Fórum Jurídico de Lisboa, representando Henrique Meirelles, que se filiou ao MDB numa festa sem aliados.
Mansueto explica que, em plena crise, o funcionalismo obteve qua-

tro anos de aumento real. “Agora,
não faz sentido”, diz. Na palestra de
abertura, o secretário não poupou o
governo da presidente Dilma Rousseff e o de Agnelo Queiroz à frente
do Distrito Federal, nesse caso, por
causa da construção de um estádio
que custou mais de R$ 1 bi. “A crise
foi decorrente das escolhas erradas
que fizemos enquanto sociedade.”
Aumento de salário é sempre
uma guerra no governo. O presidente Michel Temer tentou adiar, de
2018 para 2019, o reajuste concedido a mais de 200 mil servidores da
elite do Executivo. Alegou necessidade de ajuste fiscal. Mas esse argumento não foi acatado e uma liminar
do Supremo Tribunal Federal (STF)
garantiu o reajuste.

A pressão maior por aumento
salarial neste ano virá do chamado
carreirão, grupo que reúne o grosso
dos servidores federais. O carreirão
havia fechado acordo durante o governo de Dilma para reajustes em
2016 e 2017. Neste ano, não levou
nada. Portanto, vai exigir, pelo menos, a correção da inflação acumulada no período.
As movimentações nesse
sentido já começaram. Mas o carreirão terá que se esforçar muito para
garantir verbas para a correção salarial no Orçamento Geral da União,
que deverá ser enviado ao Congresso até o fim de agosto. Será o primeiro Orçamento do próximo presidente da República.
Fonte: Correio Braziliense
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ASSEMBLEIA SETORIAL - DESC
MINISTERIO DA SAÚDE E PREVIDÊNCIA - MA

ASSEMBLEIA SETORIAL - DENAP
APOSENTADOS E PENSIONISTAS - MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020/2018

O Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca
todos os associados em gozo dos seus direitos estatutários, lotados (as) no MINISTERIO DA SAÚDE E
PREVIDÊNCIA - MA, para participarem da Assembleia Setorial no dia 13 de abril de 2018, às 10:00h,
no auditório Do SINDSEP –MA, sito à Av. Newton
Bello, 524 – Monte Castelo, São Luís – MA, nesta,
para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
1 - Informes; 2 Eleger delegados para participarem do Encontro Nacional dos servidores do MINISTERIO DA SAÚDE E PREVIDÊNCIA , em Brasília/ DF, no dia 03/05/2018, conforme a convocatória da CONDSEF/FENADSEF ; 3 – Outros.

O Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados Aposentados e Pensionistas
em gozo dos seus direitos estatutários, filiados (as)
ao Sindicato dos Servidores Públicos e Federais no
Estado do Maranhão, para participarem da Assembleia Setorial no dia 27 de abril de 2018, às 15:00h,
no auditório Do SINDSEP –MA, sito à Av. Newton
Bello, 524 – Monte Castelo, São Luís – MA, nesta,
para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Informes; 2 Eleger delegado para participar
do Encontro Nacional dos servidores APOSENTADOS E PENSIONISTAS, em Brasília/ DF, no dia
03/05/2018, conforme a convocatória da CONDSEF/FENADSEF ; 3 – Outros.

São Luís - MA, em 06 de abril de 2018.
Raimundo Pereira de Souza
Presidente

São Luís - MA, em 06 de abril de 2018.
Raimundo Pereira de Souza
Presidente

ASSEMBLEIA SETORIAL - DEC
EBC, EX- FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO E IFMA - MA

ASSEMBLEIA SETORIAL - DENFA
MINISTERIO DA FAZENDA - MA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 021/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022/2018

O Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca
todos os associados em gozo dos seus direitos estatutários, lotados (as) na EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, EX - FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO
E INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, para participarem da Assembleia Setorial no dia 11 de abril
de 2018, às 10:30 h, no auditório do SINDSEP –MA,
sito à Av. Newton Bello, 524 – Monte Castelo, São
Luís – MA, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta:
1 - Informes; 2 Eleger delegados para participarem
do Encontro Nacional dos servidores dos órgãos
EBC, EX – FUNDAÇÃO ROQUETTE PINTO e IFMA,
em Brasília/ DF, no dia 03/05/2018, conforme a convocatória da CONDSEF/FENADSEF ; 3 – Outros.

O Presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos Federais no Estado do Maranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos
estatutários, lotados (as) no MINISTERIO DA FAZENDA - MA, para participarem da Assembleia Setorial no dia 12 de abril de 2018, às 15:30 h, no auditório do MINISTERIO DA FAZENDA –MA, sito à Rua
Oswaldo Cruz,1618 – Canto da Fabril, São Luís –
MA, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a
seguinte pauta:
1 - Informes; 2 Eleger delegado para participar do
Encontro Nacional dos servidores do Ministério
da Fazenda, em Brasília/ DF, no dia 03/05/2018,
conforme
a
convocatória
da
CONDSEF/
FENADSEF ; 3 – Outros.

São Luís - MA, em 04 de abril de 2018.
Raimundo Pereira de Souza
Presidente

São Luís - MA, em 06 de abril de 2018.
Raimundo Pereira de Souza
Presidente

