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Quinta-feira  

Sindsep/MA comemora 28 anos de fundação 
 
Hoje, 01 de novembro, estamos celebrando 28 

anos de fundação do Sindsep/MA. Um sindicato que 
nasceu da inquietude de uma categoria que buscava, 
há bastante tempo, o direito de poder ser organizar pa-
ra defender os seus direitos. 

Assim, com a Constituição Federal de 1988, en-
fim os servidores públicos tiveram o direito de sindi-
calizarem-se. Nascia então, um dos sindicatos mais 
combativos no estado do Maranhão. 

E hoje, nesta dada, o Sindsep/MA realizará um 
grande Culto Ecumênico, a partir das 16h, em sua se-
de, e logo após, será servido um Coffee Break.  

Sindsep/MA realiza atendimento jurídico na 
Regional de Pindaré 

O Sindsep/MA através 
da Secretaria de Assuntos Jurí-
dicos e Institucionais realizou 
no último dia 30 de outubro, 
atendimento jurídico na Secre-
taria Regional de Pindaré.  

A Regional fez a mo-
bilização, e os associados à 
entidade compareceram em 
massa para tirarem as suas 
dúvidas. 

Ao fim do atendimen-
to, o saldo era de quase uma 
centena de atendimentos re-
alizados, com a liberação de 

vários processos. 
Essa atividade faz par-

te da política de descentrali-
zação do sindicato, ou seja, 
parte-se do pressuposto que 
é necessário levar a Secreta-
ria de Assuntos Jurídicos e 
Institucionais mais próxima 
à base, que em alguns ca-
sos, estão distantes da sede. 

O sindicato com essa 
mobilização, buscou dimi-
nuir as dúvidas com relação 
aos processos referentes ao 
3,17% e ao Auxílio-

Alimentação, assim como 
outros. 

Essa movimentação do 
Sindsep/MA, demonstra a se-
riedade da entidade com rela-
ção aos processos dos seus as-
sociados, mesmo, em muitos 
casos, a Justiça sendo lenda e 
demorando para dar a senten-
ça. 

Outras secretarias re-
gionais vão organizar ca-
lendário para que a mesma 
atividade seja realizada em 
todo o estado. 
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