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Sindsep realiza assembleia para eleger delegados
à Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef
A Atividade acontecerá
em Brasília, dia 7, quando os
servidores irão discutir sobre
a revogação da Emenda Constitucional 95, campanha salarial, campanha em defesa dos
serviços públicos e calendário
de atividades para a categoria.
Para representar os servidores
do Maranhão na Plenária Nacional da Condsef/Fenadsef,
foram eleitos como delegados
em assembleia realizada na
última terça-feira no auditório
do Sindsep/MA os servidores;
Albino Nicomedes Vaz, José
Maria S. dos Santos, Webert
Cordeiro Sobrinho, e como
suplentes de delegado; Antonio Travassos, Nivaldo Manoel e Joana Matteucci. (Foto 1)
Além da Plenária Nacional, acontecerá também em
Brasília no 6 de junho a reunião do Conselho Deliberativo
de Entidades-CDE, que terá na
pauta a campanha em defesa
dos serviços públicos, campanha salarial, e calendário de
atividades para a categoria.
Nessa atividade o Sindsep/MA

1

será representados pela presidenta em exercício, Cleonice
Rocha e pelo diretor de Administração e Finanças, Manoel
Lages.
A Assembleia tirou ainda
os delegados do Sindsep/MA
que irão participar da Plenária
Interestadual
Nordeste da
CUT em Fortaleza no dia 4 de
julho com o intuito de continuar o debate da atual situa2

ção política que estamos vivenciando e a importância de
construirmos uma estratégia
da CUT para o enfrentamento
dos desafios que estão colocados pela conjuntura.
“Estamos vivendo um
momento muito delicado para
a sociedade brasileira e principalmente para os trabalhadores. Precisamos discutir como fazer o enfrentamento
dessas medidas que estão retirando direitos e trazendo de
volta o desemprego e a fome
para nosso país”, disse Valter
Cezar, diretor de Comunicação do Sindsep/MA e diretor
da Condsef/Fenadsef.
Foram eleitos como representantes do Sindsep/MA
os(as) servidores(as); Maria
do Carmo Rodrigues, Valteisa
Viana Ferro, Joana Matteucci,
Francisco Farias Diniz, Webert Cordeiro Sobrinho, Raimundo Soares, Erionilde Pinto Piedade, Ariosvaldo Lobato, Francisco Xavier Costa
Serra e Raimundo de Jesus
Sousa. (Foto 2)
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Audiência pública no Senado debate planos de autogestão
A Condsef/Fenadsef participou
nessa
terça-feira
de audiência pública no Senado para debater planos de autogestão. A entidade defende e
tem cobrado do governo aumento na contrapartida paga.
Hoje, servidores arcam com
cerca de 80% do valor das mensalidades dos planos. Somado a
aumentos impraticáveis e muito
acima da inflação houve uma
evasão grande de servidores
dos planos. A busca pela equiparação (50% governo 50%
servidores) é uma das prioridades. Na última reunião que a
Condsef/Fenadsef teve no Mi-

nistério do Planejamento, a informação era de que o governo estudava a situação.
Geap e Capsaúde são dois
dos principais planos de autogestão do setor público. Na audiência foi sugerida ainda a criação comitês para analisar estruturas dos planos e uma comissão permanente no Congresso em defesa dos planos de autogestão com participação de
representantes dos servidores
para discutir ações e soluções
capazes de alterar o quadro de
crise pela qual passam. A maior
representação de servidores nos
conselhos deliberativos dos pla-

nos também é importante.
Na última eleição para
os conselhos deliberativo e
fiscal da Capsaúde venceu a
chapa apoiada pela Condsef/
Fenadsef "Juntos em defesa
da Capesesp". Na Geap também houve vitória de chapa
com representação dos servidores. Entre as propostas estão o fortalecimento dos planos com ampliação de rede
assistida, a luta contra reajustes abusivos e por mensalidades viáveis, além da busca por
revisão para que haja contribuição paritária.
Fonte: Condsef

REUNIÃO DA DIRETORIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 022/2018

Gestão 2016/2019
A Presidenta em Exercício do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do
Maranhão - SINDSEP/MA, nos termos do artigo 45, b, combinado com o §2º, do artigo 42, do
Estatuto, convoca todos os Membros da Diretoria, para reunirem-se no dia 03 de agosto de
2018, no Auditório da Sede, sito à Avenida Newton Bello, 524, Monte Castelo, nesta, com início previsto às 09h00min, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 - Informes
Gerais; 2 - Conjuntura Nacional e Local; 3 - Recomposição da Direção; 4 - Reforma Estatutária
e 5 - Outros.
São Luís-MA, em 27 de junho de 2018.

Cleonice Rocha
Presidenta em Exercício

