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Quarta-feira  

Nova ameaça de adiar reajustes já negociados mostra urgência 
de luta contra a política em curso de desmonte do Estado 

De Washington, capital dos 
Estados Unidos, o atual ministro 
da Fazenda do Brasil, Eduardo 
Guardia, deu um recado a servi-
dores federais de mais de 20 ca-
tegorias: não está descartada a 
possibilidade de adiar reajustes 
previstos para 2019. A justificati-
va para adiar reajustes negocia-
dos e assegurados em acordo 
são os desafios fiscais da política 

econômica. A decisão, segundo 
ele, deve ficar para agosto, quan-
do a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) é enviada ao Congresso.  

O que o ministro não expli-
ca é que os desafios poderiam e 
deveriam ser resolvidos de outra 
forma, não penalizando servido-
res e serviços públicos, ou sub-
traindo direitos da classe traba-
lhadora. Todos esses ataques, 

incluindo tanto a reforma Traba-
lhista como a da Previdência que 
ainda ameaça o direito a aposen-
tadoria dos brasileiros, são re-
médios amargos que o governo 
diz que dará para solucionar pro-
blemas fiscais. Mas assim como 
acontece com doentes, o diag-
nóstico errado e doses mal mi-
nistradas podem levar o Brasil a 
óbito. 

A política de desmonte do 
Estado em curso acelerado des-
de o afastamento da presidenta 
eleita, Dilma Rousseff, precisa 
ser urgentemente combatida. O 
anúncio da intenção de adiar o 
reajuste de diversas categorias é 
apenas um sintoma que aponta 
quem são os alvos preferenciais 
nessa política neoliberal. Serviço 
público e Previdência aparecem 
como grandes responsáveis pelo 
desequilíbrio da balança fiscal. 
Mas pouco ou nada se houve 
falar dos quase 40% do total do 
orçamento brasileiro destinados 
ao pagamento de juros da dívida 
pública. Só no ano passado os 
brasileiros pagaram R$2,7 bi-
lhões por dia de juros dessa dívi-
da. 

Fonte: Condsef 

Errata 

O Sindsep/MA vem através 
desta nota desfazer um equívoco 
existente no Diário de 23 de abril de 
2018, o qual, trazia a notícia triste 
do falecimento do companheiro 
Milton Sérgio Ribeiro Filho, servidor 

da Superintendência Regional do 
Trabalho no Maranhão, em Chapa-
dinha. 

Foi publicado erroneamente 
que o servidor havia falecido no dia 
19 de maio, mas o correto é que o 

nosso nobre amigo nos deixou no 
último dia 19 de abril de 2018 
(quinta-feira).  

Pedimos desculpas pelos 
transtornos causados. 
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ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº016/2018 

REPUBLICAÇÃO Nº01 

 

A Vice Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federal no Estado do Maranhão – SINDSEP /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 segunda convocação com o quórum mínimo, dos associados aptos a votarem uns por cento (1%), no 

IFMA – Monte Castelo, na Sala Florise Pérola, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 04 – 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 24 de abril de 2018. 

Cleonice Rocha, 

Vice Presidente. 

 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO ES-

TADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 014/2018 REPUBLICAÇÃO Nº 01 

A Vice Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federal no Estado 

do Maranhão – SINDSEP/MA, CNPJ 35.192.053/0001-36, no uso de suas 

atribuições estatutárias e nos termos da Portaria 186/2008, convoca os filia-

dos para participarem da assembleia geral extraordinária, que será realizada 

no dia 30 de abril de 2018, às 15h, em primeira convocação, e às 15h30min, 

em segunda convocação, com qualquer número de presentes, no IFMA – 

Monte Castelo, na Sala Florise Pérola, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 

04 – Monte Castelo – São Luís/MA, para discussão e deliberação dos seguin-

tes pontos de pauta. 1) Eleição de delegados para participarem da PLENÁ-

RIA NACIONAL ORDINÁRIA e da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-

DINÁRIA da Federação Naciona l dos  Trabalhadores  no Serviço 

Público Federal –  FENADSEF/CONDSEF, CNPJ 

22.110.805/0001 -20, que acontecerão entre os dias 04 a 06 de maio de 

2018, Carlton Hotel Brasília, Setor Hoteleiro Sul, Quadra 5, Bloco G - Asa 

Sul, Brasília - DF, CEP: 70322-913. 

São Luís, 24 de abril de 2018. 

Cleonice Rocha 

Vice Presidente 

 

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº015/2018 

REPUBLICAÇÃO Nº01 

A Vice Presidente do Sindicato dos 

Servidores Públicos Federal do Estado do 

Maranhão – SINDSEP /MA, na forma do 

Estatuto, convoca o Conselho Deliberati-

vo, composto por todos os membros da 

Diretoria e dos Delegados (as) Sindicais de 

Base, para reunirem – se, extraordinaria-

mente, no dia 30 de abril de 2018, no 

IFMA – Monte Castelo, na Sala Florise 

Pérola, localizada na Avenida Getúlio Var-

gas, 04 – Monte Castelo, nesta, com inicio 

previsto para as 09h30mim, com seguinte 

pauta: 1) Informes e 2) Prestação de contas 

e Assembleia Geral. 

 

São Luís, em 24 de abril de 2018. 

Cleonice Rocha, 

Vice Presidente. 

http://WWW.SINDSEP.ORG.BR

