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Presidente do Sindsep/MA fala sobre vários temas
em entrevista ao programa Personalidades, da TV
Alternativa
O presidente do Sindsep/MA, Raimundo
Pereira, gravou na última quarta-feira, 11, o programa Personalidades, na TV Alternativa, canal
19.1.
O programa Personalidades, é apresentado
por Wagner Silva, e vai ao ar aos sábados e domingos às 20:30h, e na TV São Luís, canal 8.1, aos
domingos 13:30h.
A TV Alternativa pode ser assistida também
na SKY, no canal 319.1.
Na pauta do programa: X Consef, reformas
Trabalhista e da Previdência; PEC 95, que congela
os gastos públicos por 20 anos; análise de conjuntura e Eleições de 2018.

Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas
denuncia demissões e desmonte na Casa da Moeda
A Casa da Moeda do Brasil
(CMB) demitiu 212 funcionários
por telegrama no início deste mês,
reduzindo seu quadro para cerca
de 2.100 trabalhadores. O Sindicato Nacional dos Moedeiros denuncia que as dispensas foram discriminatórias e desrespeitosas, porque vários não receberam o comunicado pelos Correios e compareceram ao trabalho normalmente.
Além disso, os representantes da categoria relatam o descaso
do governo com a empresa, que
vem enfrentando sucessivos ataques. Entre eles está a retirada de
recursos que eram obtidos via sistemas Sicobe (bebidas) e Scorpius

(selos de cigarros), utilizados para
rastreamento e controle dos produtos.
A arrecadação também despencou porque o governo decidiu
que vai comprar moedas de empresas estrangeiras, o que já havia
feito emergencialmente com notas de R$ 2 em 2016. “Acaba de
ser aberta uma licitação para compra de moedas produzidas por
empresas estrangeiras. Num momento em que a Casa da Moeda
tem plena capacidade de produção, tanto técnica quanto profissionalmente, o governo abre mão
dessa riqueza e patrimônio”, alerta Roni da Silva Oliveira, vicepresidente do Sindicato.

Dessa forma, os golpistas
priorizam o envio de dividendos
ao Exterior, precarizando o serviço e o emprego no Brasil. A pré
-qualificação para licitação de
moedas já foi publicada no Diário Oficial da União; ou seja, está
em curso e deve atingir diretamente a principal atividade realizada pela empresa, que é da impressão de cédulas e moedas
brasileiras. O presidente da entidade, Aluízio Junior, lembra ainda o efeito da Desvinculação de
Receitas da União (DRU) em
2016, quando a Casa da Moeda
foi impactada em mais de R$
500 milhões.
Fonte: Condsef
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Ruinas da amizade
Por Augusto Branco (pseudônimo de Nazareno Vieira de Souza (1980), é um escritor e poeta brasileiro)

Quando você encontra
alguém especial e se apaixona
por essa pessoa, você começa
a construir um relacionamento
com os cuidados de quem
constrói uma Maravilha.
Seus materiais básicos
são constituídos de muito
Amor, Companheirismo e De-

dicação.
Até que um dia algo terrível acontece, jogando por terra
toda sua construção.
É desalentador e faz mesmo pensar que todo seu trabalho
fora em vão.
Mas isso é ledo engano: se
construistes tudo realmente com

beleza e pureza de sentimento,
restará ainda uma magnífica
Amizade.
Assim como as mais majestosas construções da Humanidade deixaram suntuosas ruinas das quais cuidamos e admiramos, a Amizade fruto de um
Amor de verdade, deve e merece ser preservada.

ASSEMBLEIA SETORIAL
EMPRESAS PÚBLICAS EBSERH E CONAB - MA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 024/2018
A Vice - 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) nas Empresas Públicas EBSERH e CONAB - MA, para participarem da Assembleia Setorial no dia 13 de
abril de 2018, às 12:30 h, na área externa do Setor de Marcação de Consulta do Hospital Universitário Presidente
Dutra –MA, sito à Rua Barão de Itapary, 227 – Centro, São Luís – MA, nesta, para discutirem e deliberarem
sobre a seguinte pauta: 1 - Informes; 2 Eleger delegados para participarem do Encontro Nacional dos
empregados das EMPRESAS PÚBLICAS EBSERH E CONAB, em Brasília/ DF, no dia 03/05/2018,
conforme a convocatória da CONDSEF/FENADSEF ; 3 – Outros.

São Luís - MA, em 12 de abril de 2018.
Cleonice Rocha
Vice - Presidente

