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Segunda-feira  

Haddad se compromete com a defesa das  
empresas públicas 

 
 

Sindsep/MA realiza atendimento 
jurídico em Imperatriz 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais esteve no último 
dia 10, na Regional de Impera-
triz, onde realizou atendimento e 
plantão jurídico, atendo uma mé-
dia de mais de 100 filiados. 

Essa ação é uma parte da 
política da entidade de descentrali-
zação, ou seja, levando as informa-
ções sobre processos direto para as 
bases que estão distantes da sede. 

O sindicato com essa mobi-
lização, buscou diminuir as dúvi-

das com relação aos processos 
referentes ao 3,17% e ao Auxílio-
Alimentação, assim como outros. 

Essa movimentação do Sin-
dsep/MA, demonstra a seriedade 
da entidade com relação aos pro-
cessos dos seus associados, mes-
mo, em muitos casos, a Justiça 
sendo lenda e demorando para 
dar a sentença. 

Outras secretarias regionais 
vão organizar calendário para 
que a mesma atividade seja reali-
zada em todo o estado. 

O candidato do PT à Presi-
dência da República, Fernando 
Haddad, assinou neste domingo 
(7), na sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC, em São Bernar-
do, termo de compromisso com o 
Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas. No documen-
to, ele se compromete a “apoiar e 
defender o fortalecimento das em-
presas públicas em nome do inte-
resse coletivo e da soberania nacio-
nal” caso seja eleito. 

Com o resultado do primei-
ro turno ao final do dia, confir-
mando a disputa entre Haddad e 
Jair Bolsonaro (PSL), a questão 
das privatizações fica evidencia-
da em dois projetos distintos, já 

que o candidato do PSL tem co-
mo diretriz a venda de estatais. 
Embora pouco fale sobre sua pla-
taforma econômica, seu mentor, 
Paulo Guedes, já deixou claro 
mais de uma vez que pretende 
promover a privatização de 
“todas” as estatais, justificando 
que essa seria uma forma de re-
duzir o endividamento público. A 
entrevista de Guedes foi concedi-
da à Globonews em 24 de agosto 
passado, e pode ser acessada pelo 
link https://glo.bo/2RAoCzh 

“O resultado das urnas tam-
bém nos mostra que o próximo 
Congresso será extremamente 
conservador. Teremos embates 
árduos para garantir nossos direi-

tos e a manutenção das empresas 
públicas”, aponta a coordenadora 
do Comitê e representante dos 
empregados no Conselho de Ad-
ministração da Caixa, Rita Serra-
no, ao destacar a importância de 
Haddad ter firmado o termo de 
compromisso com o Comitê. 
“São dois projetos opostos que 
estão colocados para o País. 
Além da questão das privatiza-
ções e do respeito à soberania 
nacional é preciso ter em mente a 
defesa dos direitos humanos e da 
própria democracia que nos per-
mite dialogar com diferentes ato-
res e, inclusive, ir às urnas. Não 
podemos, de forma alguma, optar 
pelo retrocesso”, aponta Rita.  
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PLENÁRIA ESPECÍFICA DE REFORMA ESTATUTARIA DO SINDSEP/MA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 023/2018 - REPUBLICAÇÃO 
 

A Executiva do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão - SINDSEP/
MA, nos termos dos artigos 35, §2°, do Estatuto, em atendimento à determinação do seu  X Congresso Es-
tadual, convoca todos os  seus associados em gozo dos seus direitos, para participarem da Plenária Especí-
fica de Reforma Estatutária a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2018, iniciando-se os trabalhos às 
9:00 horas,  na cidade de São Luís-MA no Auditório do Praia Mar Hotel, sito à Avenida São Marcos, 04 - 
Ponta D’areia, observados os seguintes critérios: a) os(as) Delegados(as) serão eleitos(as), em Assembleias 
Regionais, no domicilio (município sede) das respectivas Secretarias Regionais, inclusive em São Luís-
MA; b) ser eleito 1 Delegado(a) para cada 30 associados e/ou fração de no mínimo 50% mais um (de 16 a 
29 associados(as)); c) poderão ser eleitos(as) até 2 Suplentes para cada um(a) Delegado(a) eleito(a); d) só 
poderão candidatar-se a Delegado(a) ou Suplentes os servidores que estejam filiados(as) há no mínimo 3 
meses e que estejam quites com suas obrigações estatutárias; e) as Assembleias Regionais discutirão so-
mente a reforma estatutária, podendo propor modificações no estatuo no todo ou em parte; f) O produto 
das Assembleias Regionais será discutido e aprovado ou não na Plenária Especifica de Reforma Estatutá-
ria; g) A Plenária Especifica de Reforma Estatutária não discutirá outro assunto senão a Reforma do Esta-
tuto; h) as Assembleia Regionais e Plenária Especifica de Reforma Estatutária serão presidida pela Presi-
dência e secretariada pela Secretária Geral, podendo os mesmos serem substituídos na forma do Estatuto; i) 
os membros da Diretoria são Delegados Natos; j) o credenciamento dos(as) Delegados(as) será feito ante-
cipadamente na Secretaria Geral do SINDSEP/MA e poderá haver substituição de Titular por Suplente até 
às 11:00 horas do dia 12/12/2018; k) Plenária Especifica de Reforma Estatutária será regido por este edital, 
observadas as normas estatutárias; l) as alterações no Estatuto serão aprovadas por decisão da maioria sim-
ples dos(as) Delegados(as) presentes à Plenária Específica de Reforma Estatutária e entrarão em vigor na 
data de seu registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Luís-MA; m) os locais e da-
tas das respectivas Assembleias Regionais, serão publicados no informativo do SINDSEP-MA “DIÁRIO” 
e na página www.sindsep.org.br; n) os associados que desejarem fazer proposta de reforma no estatuto, 
deverão fazê-las nas Assembleia Regionais ou encaminhá-las à Secretaria Geral através do e-mail ge-
ral@sindsep.org.br até o dia 30 novembro; o) as propostas aprovadas nas Assembleias Regionais ou enca-
minhadas à Secretaria Geral serão, por esta, sistematizadas e apresentadas na Plenária Específica de Refor-
ma Estatutária; p) dúvidas ou esclarecimentos serão tratados pela Secretaria Geral; q) os casos omissos se-
rão resolvidos pela Diretoria Executiva. 
 

São Luís-MA, em 11 de outubro de 2018. 
 

Cleonice Rocha, 
Presidenta em Exercício. 


