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Sexta-feira  

Sindsep/MA visita IFMA Campus Viana 

O Sindsep/MA através dos 
diretores Raimundo Pereira 
(Presidente) e Manoel Lages 
(Secretaria de Administração, 
Patrimônio e Finanças), estive-
ram na última quarta-feira, 25, 
visitando o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão (IFMA), Campus 
Viana. 

Na oportunidade, o reitor 
do Instituto, Francisco Roberto 
Brandão Ferreira, também esta-
va visitando o IFMA/Viana, e 
aproveitando o espaço, oportu-
nizou uma conversa com os ser-

vidores. 
Foram tratados assuntos 

referentes ao universo do Insti-
tuto, inclusive, com repasse de 
informes sobre a conjuntura, na 
qual os IFET’s, estão inseridos. 

Durante a reunião, o Rei-
tor abriu um espaço para o Sin-
dsep/MA expor a sua história, 
lutas e conquistas.  

“A reunião foi bastante 
proveitosa, e mais uma vez nos 
foi concedido o espaço dentro 
do IFMA. Essa oportunidade é 
reflexo da política sindical traba-
lhada pela nossa entidade, que 

ao longo do tempo vem buscan-
do o caminho do diálogo com as 
gestões de todos os órgãos da 
nossa base. Lutamos por melho-
rias para todos os servidores fe-
derais, e essa política encontra 
mais força quando ela também é 
trabalhada junto com os gesto-
res”, afirmou Raimundo Pereira. 

Sindsep/MA realiza 
hoje, 27, o Encontro Mensal 
de abril dos Aposentados e 
Pensionistas, que vai acon-
tecer na sede da entidade, 
a partir das 15h.  

Toda última sexta-
feira de cada mês a entida-
de através da Secretaria de 

Aposentados e Pensionistas rea-
liza essa atividade, na qual, são 
discutidos temas referentes à 
saúde, bem-estar, social e políti-
ca envolvendo a melhor idade. 

O Sindicato aguarda a par-
ticipação de todos os aposenta-
dos.  

Venha e participe! 

Sindsep/MA realiza Encontro Mensal de Aposentados e Pensionistas 
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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, 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. 


