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Terça-feira  

 

Servidores que tiveram 
plano de saúde cancelado por 
não conseguir arcar com os va-
lores das mensalidades ou estão 
em atraso com a Geap ou ainda 
possuem saldo de participação 
vão poder buscar solução para 
esses problemas. Foi criado um 
Programa de Refinanciamento 
de Dívidas (Refis) para a regula-
rização de diversas pendências.  

Regional de Caxias realiza 
festividade do Dia das Mães 

A Regional de Caxias, realizou no último sábado 19, uma con-
fraternização em alusão ao Dia das Mães. 

O evento aconteceu na UEMA, e contou com a participação do 
presidente do Sindsep/MA, Raimundo Pereira. 

Na oportunidade, a diretora da Regional, Luzia de Maria Fer-
reira da Silva, estendeu o convite às mães que estavam participando 
de cursos de Pós-Graduação na UEMA. 

Segundo a Regional de Caxias, o evento foi um sucesso, e atin-
giu o seu objetivo, que era de proporcionar às mães, um momento de 
reflexão sobre a data. 

A jornalista e advogada, Michele Melo, deu uma palestra sobre 
a maternidade nos dias atuais, explanando todas as dificuldades e be-
nesses de ser mãe em um mundo que obriga a sociedade a ser compe-
titiva. 

Para Raimundo Pereira, essas atividades são importantes e já 
fazem parte do calendário da entidade, que a cada dia busca ficar 
mais próxima do seu filiado. 

Geap lança programa de conciliação para 
pendências de associados 

A adesão começou no iní-
cio dessa semana, 14, e terá pra-
zo de seis meses. O Refis pode 
garantir descontos de até 95% 
dependendo da negociação e situ-
ação em que o associado estiver. 
Quem quiser mais informações, 
tirar dúvidas e negociar pendên-
cias a Geap disponibilizou conta-
tos por telefone, e-mail e site 
www.geap.com.br. Fonte: Condsef 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO 
CONAB/MA 

 
 EDITAL Nº 19/2018 

  
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão - SINDSEP/MA, CNPJ Nº 

35.192.053/001-36, situado à Avenida Newton Bello, Nº 524, Monte Castelo, São Luís/MA, convoca to-
dos os trabalhadores, empregados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB,  lotados  no  
Estado   do   Maranhão,   para participarem da Assembleia por Local de Trabalho,  a  realizar-se  no  dia  
24/05/2018,  às  17:30  horas,   em   primeira convocação, com a presença de 5% dos filiados, e às 18:00 
horas, em segunda convocação, com 1% do número de sindicalizados, de acordo com o Estatuto em vigor, 
na Avenida Newton Bello, Nº 524 - Monte Castelo, em virtude da Conab ter se negado a ceder seu auditó-
rio, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1. Construção e aprovação da Pauta de Reivindicações para ser apresentada à Conab, a fim de celebrar o 

Acordo Coletivo de Trabalho/ACT 2018/2019; 
2. Eleição de representantes para participarem da Plenária Nacional da FENADSEF, conforme dispõe o 

art. 16, incisos III, IV e alínea “c”, do Estatuto da FENADSEF, que terá como objetivo eleger e nomear 
a Comissão Nacional de Negociação para discutir o Acordo Coletivo de Trabalho/ACT - 2018/2019; 

3. Delegação de poderes à Comissão Nacional de Negociação que será eleita na plenária da FENADSEF, 
para negociar as Cláusulas e condições do Acordo Coletivo de Trabalho/ACT - 2018/2019 (que terá a 
vigência de 01.09.2018 a 31.08.2019); 

4. Instalação de Assembleia em caráter permanente enquanto perdurarem as negociações;  
5. Autorização para o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão - SINDSEP/MA 

e para a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
- FENADSEF, entidade sindical legalmente constituída, devidamente registrada junto ao Ministério do 
Trabalho, MT, CNPJ 22.110.805/0001-20, sediada no SCS, Quadra 02, Bloco “C”, nº 174-A, Edifício 
Wady Cecílio II, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70302-915, reconhecidos como únicos representantes da 
categoria, entabularem o Acordo Coletivo de Trabalho - ACT dos empregados da Conab referente ao 
ano 2018/2019; 

6. Autorização para ingresso de dissídio coletivo ou quaisquer outras medidas judiciais em defesa dos di-
reitos e interesses dos empregados da CONAB em caso de impasse total ou parcial das negociações com 
a Conab acerca do ACT 2018/2019. 

 
 São Luís (MA), 21 de maio de 2018. 

 
 Raimundo Pereira de Sousa 

Presidente 


