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Segunda-feira  

Nota de esclarecimento da Secretaria de Assun-
tos Jurídicos e Institucionais 

Tendo em vista que as ações 
propostas pelo Sindsep/MA, refe-
rentes aos reajustes dos exercícios 
de 2016 e 2017, para o plano de 
saúde Geap, foram julgadas im-
procedentes, encontrando-se pen-
dente de apreciação os recursos 
interpostos pela entidade, assim, 
a Secretaria de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais, vem prestar os 
seguintes esclarecimentos:  

As liminares obtidas foram 

suspensas, não havendo ainda 
informações oficiais com relação 
a cobrança de valores retroativos;  

 
A Fenasp vem tentando in-

termediar negociações junto ao 
Ministério do Planejamento e Or-
çamento, no sentido de propor 
reajuste uniforme de 20%, para os 
anos mencionados, bem como 
anistia de dívida para os servido-
res que foram obrigados a se des-

ligar dos planos, em virtude dos 
aumentos, sem sucesso. 

 
Esta entidade, em virtude 

dos reajustes referentes ao exercí-
cio de 2018, optará pela via judici-
al. Enquanto isto os reajustes se-
rão cobrados, até que sobrevenha 
decisão da justiça estadual quanto 
aos pedidos de suspensão do rea-
juste. 

Sindsep/MA realiza reunião do Conselho Deliberativo e 
de Prestação de Contas  

O Sindsep/MA realiza hoje, 
30, a reunião do seu Conselho Deli-
berativo, às 9:30h, no IFMA, Cam-
pus Monte Castelo.  

O Conselho Deliberativo é 
composto por membros da Direto-
ria e Delegados Sindicais de Base. 

Ainda hoje, a entidade reali-
za uma Assembleia Geral Anual de 
Prestação de Contas do Exercício 
de 2017. 

O evento também terá como 
“palco” o IFMA, Campus Monte 
Castelo. 

A Prestação de Contas está 
marcada para começar às 14h, em 
primeira convocação com o quó-
rum mínimo, dos associados aptos 
a votarem, de cinco por cento (5%) 
e às 14:30h em segunda convoca-
ção com o quórum mínimo, dos 
associados aptos a votarem de um 
por cento (1%).  

Assembleia Geral 
O Sindsep/MA, na mesma 

data, 30, irá realizar ainda a As-
sembleia Geral Extraordinária, que 
irá acontecer às 15h, em primeira 

convocação, e às 15:30h, em se-
gunda convocação, com qualquer 
número de presentes. 

A Assembleia terá como 
pauta a eleição de delegados para 
participarem da Plenária Nacional 
Ordinária e da Assembleia Geral 
Extraordinária da Federação Nacio-
nal dos Trabalhadores no Serviço 
Público Federal – FENADSEF/
CONDSEF. que vai acontecer de 04 
a 06 de maio de 2018, no Carlton 
Hotel, Brasília. 
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O Sindsep/MA realizou 

na última sexta-feira, 27, o 

Encontro Mensal dos Apo-

sentados e Pensionistas, re-

Aposentados e Pensionistas discutem as reformas 
Trabalhista e da Previdência 

ferentes ao mês de abril. 

O evento teve a palestra 

de Valter Cezar (Secretaria de 

Comunicação), que fez uma 

explanação sobre as refor-

mas Trabalhista e da Previ-

dência, mostrando em miú-

dos os males desses proje-

tos para a classe trabalhado-

ra.  

A Secretaria de Apo-

sentados e Pensionistas, res-

ponsável pela realização do 

evento, fez uma avaliação 

positiva da reunião, desta-

cando o grande número de 

pessoas que sempre partici-

pam das atividades.  

O Casamento 
Por Luis Fernando Verissimo 

Pois é... 
Minha esposa e eu sempre an-

damos de mãos dadas.  
Se eu soltar, ela vai às compras. 
Ela tem um liquidificador elétri-

co, uma torradeira elétrica, e uma má-
quina de fazer pão elétrico.  

Então ela disse: 'Nós temos mui-
tos aparelhos, mas não temos lugar pra 
sentar'. Daí, comprei pra ela uma ca-
deira elétrica. 

Eu me casei com a 'Senhora 
Certa'. Só não sabia que o primeiro 
nome dela era 'Sempre'. 

Já faz 18 meses que não falo 
com minha esposa.  

É que não gosto de interrompê-
la. Mas tenho que admitir, a nossa últi-
ma briga foi culpa minha.  

Ela perguntou: 'O que tem na 

TV? - “E eu disse 'Poeira.” 
No começo Deus criou o mundo 

e descansou. 
Então, Ele criou o homem e des-

cansou. 
Depois, criou a mulher. Desde 

então, nem Deus, nem o homem, nem 
o Mundo tiveram mais descanso. 

Quando o nosso cortador de 
grama quebrou, minha mulher ficava 
sempre me dando a entender que eu 
deveria consertá-lo.  

Mas eu sempre acabava tendo 
outra coisa para cuidar antes, o cami-
nhão, o carro, a pesca, sempre alguma 
coisa mais importante para mim. Final-
mente ela pensou num jeito esperto de 
me convencer. 

Certo dia, ao chegar em casa, 

encontrei-a sentada na grama alta, 
ocupada em podá-la com uma tesou-
rinha de costura.  

Eu olhei em silêncio por um 
tempo, me emocionei bastante e de-
pois entrei em casa.  

Em alguns minutos eu voltei 
com uma escova de dente e lhe en-
treguei. 

Quando você terminar de cor-
tar a grama, ' eu disse, 'você pode 
também varrer a calçada.  

Depois disso não me lembro 
de mais nada. Os médicos dizem que 
eu voltarei a andar, mas mancarei 
pelo resto da vida'. 

O casamento é uma relação 
entre duas pessoas na qual uma está 
sempre certa e a outra é o marido... 

 


