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Nota

GEAP
Esclarecemos aos filiados
que em contato com a direção regional da GEAP foi nos informado
de que o reajuste nas mensalidades
para este será de 19,94% sobre o
valor total de cada plano. Segundo
a empresa, esse é o menor percentual aplicado, nos últimos
anos,seguindo a legislação que rege o setor da saúde suplementar
(Lei nº 9.656, de 3 de junho de
1998). Quando questionado sobre
o critério de cálculo, foi informado
de que os reajustes são tomados
com base em uma série de fatores,
entre eles:
 Projeção de despesa e receita

para o ano de 2018;
 Aumento do Rol de procedimentos a serem cobertos;
 Inflação médica, que é bem superior ao Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
O que torna o plano insustentável para o servidor público é
o fato de que a União entra com
um subsídio de apenas 18% enquanto os beneficiários pagam
82%. Com um reajuste salarial
de 5% em 2017 e o plano reajustado em mais quase 40%, a direção do Sindsep/MA decidiu por
ingressar na justiça para requerer
a suspensão do reajuste referente

ao ano de 2018.
Enquanto isto, a entidade
aguarda também o julgamento
dos recursos referentes aos processos judiciais, relativos aos
anos de 2016 a 2017.
Foi informado pela direção
regional da GEAP, que os reajustes
implantados em contracheque não
se referem a valores retroativos, ou
seja, aos anos de 2016 a 2017.
No entanto, caso o servidor
encontre divergência entre os
contracheques, deve imprimir o
contracheque e dirigir-se ao setor
jurídico para as providências necessárias.

Empregados da Ebserh podem paralisar atividades
caso empresa não apresente proposta até dia 17
Empregados da Ebserh esperam, mobilizados, uma proposta formal da empresa de percentual para cláusula econômica do
ACT 2018/2019 da categoria.
Na última quarta-feira, 09,
a Condsef/Fenadsef e comissão
dos empregados voltaram à empresa para buscar retorno sobre o
tema já que desde o dia 4 o compromisso da Ebserh era apresentar percentual para que a categoria analisasse; o que não aconteceu.
De acordo com a empresa,
a Sest, secretaria ligada ao Ministério do Planejamento, agendou
uma reunião com a Ebserh no dia
15 para apresentar proposta. A
empresa agendou para o dia 17
uma reunião com representantes

da categoria para informar a decisão.
A categoria aguarda apreensiva e não descarta uma paralisação
de atividades caso o impasse permaneça. Vale lembrar que o percentual
referente ao ACT 2017/2018 dos
empregados ainda aguarda julgamento de dissídio no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Os empregados não entendem as razões da empresa de não
cumprir o compromisso de apresentar a proposta de reajuste do
ACT.
O aditivo que prorrogou as
cláusulas do último ACT expira
no dia 31 desse mês e a categoria
está sem disposição para que se
prorrogue esse prazo. Uma possível greve é discutida justamente a

partir das experiências negativas
dos processos passados.
Já as cláusulas sociais tiveram avanços considerados positivos. Além da manutenção das
cláusulas existentes, houve garantia de outras reivindicações e a
empresa disse que existe chance
de assegurar intervalo menor de
almoço opcional para quem trabalha na área administrativa.
Esses são considerados
pontos positivos no processo, mas
é fundamental que se apresente
proposta para cláusula econômica. A categoria espera ainda que o
TST coloque em pauta o dissídio
do ACT passado ratificando os
4,5% retroativos a 1º de março de
2017.
Fonte: Condsef
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Quase
Por Sarah Westphal (Escritora)
Ainda pior que a convicção do não e a
incerteza do talvez é a desilusão de um quase.
É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata trazendo tudo que poderia ter
sido e não foi. Quem quase ganhou ainda joga,
quem quase passou ainda estuda, quem quase
morreu está vivo, quem quase amou não
amou. Basta pensar nas oportunidades que
escaparam pelos dedos, nas chances que se
perdem por medo, nas idéias que nunca sairão
do papel por essa maldita mania de viver no
outono.
Pergunto-me, às vezes, o que nos leva a
escolher uma vida morna; ou melhor não me
pergunto, contesto. A resposta eu sei de cór,
está estampada na distância e frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença
dos "Bom dia", quase que sussurrados. Sobra
covardia e falta coragem até pra ser feliz. A
paixão queima, o amor enlouquece, o desejo
trai. Talvez esses fossem bons motivos para
decidir entre a alegria e a dor, sentir o nada,
mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no
meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza.
O nada não ilumina, não inspira, não aflige
nem acalma, apenas amplia o vazio que cada
um traz dentro de si.
Não é que fé mova montanhas, nem que
todas as estrelas estejam ao alcance, para as
coisas que não podem ser mudadas resta-nos
somente paciência porém, preferir a derrota
prévia à dúvida da vitória é desperdiçar a
oportunidade de merecer. Pros erros há perdão; pros fracassos, chance; pros amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um
coração vazio ou economizar alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é
romance. Não deixe que a saudade sufoque,
que a rotina acomode, que o medo impeça de
tentar. Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando,
fazendo que planejando, vivendo que esperando porque, embora quem quase morre esteja
vivo, quem quase vive já morreu.

Sindsdep/MA realiza atividade referente ao Dia das Mães
O Sindsep/MA através da Secretaria de Esportes,
Cultura e Lazer, realiza hoje, 11, uma grande homenagem em alusão ao Dia das Mães.
O evento terá a entrega de brindes e lanche para todas
as mães que visitarem o sindicato durante o período da manhã, das 8 às 12h e à tarde, das 14 às 18h.

