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Segunda-feira  

Condsef/Fenadsef reúnem com Ebserh  

 

A Condsef/Fenadsef reuniu-se no último dia 27 

com a Ebserh, para que fossem tratados apontamentos 

referentes ao ACT 2018/2019 da categoria.  

Foram discutidos na reunião os seguintes pontos: 

Jornada especial de trabalho, trabalho em dia não útil, 

descanso semanal remunerado, intervalo intrajornada, e 

compensação de horas. 

A orientação da Condsef/Fenadsef é que as suas 

entidades filiadas realizem assembleias nas bases até o 

dia 04/04, para informar os pontos debatidos na reunião e 

envio de sugestões para a Confederação.  

Na avaliação da Comissão Nacional de Negociação 

houveram pequenos avanços em alguns pontos discutidos 

na reunião, porém, não satisfatórios em vários outros 

pontos que não foram apresentadas resposta, como os 

pontos referentes a férias, licença para acompanhar pessoa da família e Licença Saúde. 

 

 

Trabalhadores da Conab ganham  

concurso Inova da Conab 
 
Os trabalhadores da Conab, 

José Alberto, Cysne, Leidyene e Ale-

xandro, conquistaram o primeiro lu-

gar no concurso Inova da Conab. 

Os maranhenses apresenta-

ram o projeto Liberação Financei-

ra, e concorreram com 23 traba-

lhos apresentados, dos quais, 3 

foram para a final em Brasília, 

concorrendo com trabalhadores da 

própria Capital Federal e de Mato 

Grosso. 

O Sindsep/MA parabeniza 

os seus associados por mais essa 

conquista que engrandece e orgu-

lha a entidade. 

 

 

Condsef/Fenadsef cobra no Planejamento  

acordos específicos de setores de sua base 

 
Depois de mais de mais de 2 

anos, cerca de 30 meses, sem espa-

ço de diálogo no Ministério do 

Planejamento, a Condsef/Fenadsef 

participou nessa terça-feira de uma 

reunião onde cobrou cumprimento 

de acordos específicos firmados 

em 2015 com mais de 20 setores 

de sua base. Apesar de represen-

tantes do governo afirmarem que o 

canal de diálogo seguirá aberto, a 

limitação orçamentária provocada 

pela Emenda Constitucional (EC) 

95/16 aparece como entrave para 

atender pendências. 

A necessidade de revogar a 

emenda que congela investimen-

tos públicos por 20 anos segue 

urgente. O Planejamento sinalizou 

a possibilidade de montar um ca-

lendário de reuniões onde devem 

ser discutidas prioridades entre as 

reivindicações e se comprometeu 

a entrar em contato para definir 

uma nova reunião para tratar todos 

esses temas. Com experiência de 

canais permanentes de debate, al-

guns setores têm discussões avan-

çadas sobre temas específicos. São 

exemplos Saúde, Tecnologia Mili-

tar, Cultura, Area Ambiental, entre 

outros. Esses setores devem ter as 

primeiras reuniões confirmadas. 

Hoje a Condsef/Fenadsef esteve 

também em reuniões na sede da 

Funai e na Ebserh que debate ACT 

dos empregados. 

Fonte: Condsef 
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REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº015/2018 

 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado do Maranhão – SIN-

DSEP/MA, na forma do Estatuto, convoca o Conselho Deliberativo, composto por todos os mem-

bros da Diretoria e dos Delegados (as) Sindicais de Base, para reunirem–se, extraordinariamente, 

no dia 30 de abril de 2018, no Auditório do SINDSEP/MA – Sindicato dos Servidores Públicos 

Federais no Estado do Maranhão, sito à Avenida Newton Bello, 524 – Monte Castelo, nesta, com 

inicio previsto para as 09h30mim, com seguinte pauta: 1) Informes e 2) Prestação de Contas e As-

sembleia Geral. 

São Luís, em 28 de março de 2018. 

Raimundo Pereira Souza 

Presidente 

 
ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº016/2018 

 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – SIN-

DSEP /MA, nos termos dos artigos 21, caput; 23, § 1° e 2°; 25 e 26, § 1°. I, do Estatuto, convoca 

todos os associados em gozo dos seus direitos, para participarem da Assembleia Geral Anual de 

Prestação de Contas, no dia 30 de abril de 2018, às 14h00min em primeira convocação com o 

quórum mínimo, dos associados aptos a votarem, de cinco por cento (5%) e às 14h30min em se-

gunda convocação com o quórum mínimo, dos associados aptos a votarem uns por cento (1%), no 

Auditório do SINDSEP – Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão, 

sito à Avenida Newton Bello, 524 – Monte Castelo, nesta, para aprovarem ou não a Prestação de 

Contas Anual do Exercício de 2017. 

Em cumprimento ao estatuto, informamos que a Prestação de Contas estará disponível aos 

interessados, no endereço eletrônico: www.sindsep.org.br, e na sede do SINDSEP/MA, no horário 

comercial, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 09 de abril de 2018. 

 

São Luís, em 28 de março de 2018. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 


