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Quinta-feira  

CUT e centrais sindicais farão Ato Unificado 

Nacional no 1º de Maio, em Curitiba 

As sete maiores cen-

t rais s indicais do Bras i l 

se  uniram para realizar  o 

1º de Maio des te ano, em 

Curit iba,  onde vão exigi r 

a  l iberdade do ex-
presidente Lula e  a volta 

dos di retos  t rabalhistas, 

ext intos pela reforma do 

governo golpis ta  e  i legíti -

mo de Michel Temer 

(MDB-SP).  

Esse 1º  de Maio,  que 

está  sendo considerado 
histórico pelos sindicalis -

tas ,  reúne pela primeira 

vez CUT, Força Sindical,  

CTB, NCST, UGT, CSB, 

Inters indical e deve reu-

nir  mi lhares de t rabalha-

dores  e t rabalhadoras , a 

part ir  das  14h,  na Praça 
Santos Andrade,  conheci-

da como Praça da Demo-

cracia, na capi tal  parana-

ense, onde Lula é mant ido 

como preso polít ico desde 

o dia  7 de abri l ,  nas de-

pendências  da Polícia  Fe-
deral.  

“É um ato inédi to. 

Nem nos governos Lula e 

Di lma as  centrais  se reu-

niram em torno de uma 

pauta comum, que neste 

caso,  é  a  liberdade do ex -
presidente Lula”, diz Ro-

ni Anderson Barbosa, se-

cretário nacional de Co-

municação da CUT.  

“É o reconhecimento 

do sindicalismo brasi lei ro 

aos  avanços sociais que o 

governo Lula promoveu 
para os t rabalhadores”.  

Todos os presidentes 

das centrais e  represen-

tantes de partidos políti -

cos  do Senado e Câmara 

Federal es tarão presentes. 

Entre eles, a pres identa 

do PT, Gleisi  Hofffman; e 
os  líderes  do Partido no 

Senado, Lindberg Farias ; 

e da Câmara,  Paulo Pi-

menta.  

Representantes das 

frentes Brasil Popular, Po-

vo Sem Medo e de entida-
des sindicais de outros pa-

íses, especialmente do Co-

ne Sul (Argentina, Para-

guai e Uruguai), também 

participarão do ato políti-

co, que começa as 16h.  

Embora o 1º de Maio es-
teja centralizado na capi-

tal paranaense, haverá 

manifestações  espalhadas 

em todos os estados do 

país,  exceto Santa Catari -

na, que decidiu  levar ca-

ravanas a Curit iba.   

Outros  es tados como 
Pernambuco e Mato 

Grosso do Sul,  além do 

Distri to Federal, também 

enviarão caravanas , mas 

isso não inviabi lizará as 

manifestações  nas  res-

pectivas capi tais .  

"Esperamos que este 
Ato Unificado das Cen-

t rais  entre,  positivamen-

te , para a história do s in-

dicalismo brasi lei ro”,  diz 

Roni.  

 

Fonte: CUT  



Ano XVI  Nº 3506 Pag 02 
26 de Abril de 2018 

 

 

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, no auditório 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, no auditório Florise Pérola, localizada na Avenida Getúlio 

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

seguintes pontos de pauta. 1) Eleição de delegados para participarem da PLE-

NÁRIA NACIONAL ORDINÁRIA e da ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-

ORDINÁRIA da Federação Naciona l dos  Trabalhadores  no Ser-

viço 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, no auditório Flori-

se Pérola, localizada na Avenida Getúlio 

Vargas, 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. 


