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Segunda-feira  

IV Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa encerra suas atividades 

 
Encerrou-se na última sexta

-feira, 24, a IV Conferência Mu-
nicipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa e do I Encontro da Cientifi-
cidade da Rede Nacional de Pro-
teção e Defesa da Pessoa Idosa 
no Maranhão (Renadi/MA). 

O evento aconteceu em São 
Luís, e teve como temário “Os de-

safios de envelhecer no sec. XXI e 
os papéis das políticas públicas”. 

O Sindsep esteve presente 
na atividade através da sua vice-
presidenta, Cleonice Rocha, que 
ratificou no evento o engajamen-
to da entidade na edificação de 
políticas públicas voltadas para a 
pessoa idosa. 

“O sindicato já tem um 
trabalho interessante com os 
idosos através da Secretaria de 
Aposentados e Pensionistas do 
Sindsep, que mensalmente or-
ganiza encontros para discutir 
os parâmetros do universo da 
terceira idade”, comentou Cleo-
nice Rocha. 

    Sindsep/MA se reúne com servi-
dores do Ministério da Saúde 
 Os diretores do Sindsep/

MA, Raimundo Pereira de Souza 
(Presidente), Manoel Lages Men-
des Filho (Secretaria de Adminis-
tração, Patrimônio e Finanças) e 
Manoel Cecílio Monteiro Filho 
(Secretaria de Formação); estive-
ram na última quinta-feira, 24, na 
Secretaria de Estado de Saúde do 
Maranhão, onde reuniram-se com 
os servidores do Ministério da Sa-
úde, que estão cedidos ao Estado. 

Na ocasião, foram discuti-
dos assuntos referentes aos pro-
cessos judiciais, desconto sindical, 
Capsaúde, dentre outros. 

Na avaliação da Direção, a 
reunião foi muito salutar, pois de-
monstra toda a disposição do Sin-
dsep/MA em sentar e discutir as 
suas problemáticas. 

“Essa nova gestão tem o 
compromisso de estar mais dentro 
das bases do Sindsep/MA. Precisa-
mos mobilizar os servidores fede-
rais para que possamos nos unir 
contra esse desgoverno que está 
afundando o país. Precisamos for-
talecer a luta. E esse fortalecimento 
nasce da junção perfeita entre a 
Direção e a sua base”, declarou 
Raimundo Pereira.   
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CUT convoca os trabalhadores para os atos do 
dia 30 de maio rumo à greve geral 

 

Em nota, a direção executi-
va da CUT convoca a classe tra-
balhadora brasileira a participar 
das mobilizações do dia 30 de 
maio em todo o país rumo à gre-
ve geral do dia 14 de junho con-
tra a reforma da Previdência. 

"Orientamos os sindicatos a 
somarem forças com os estudan-
tes e professores na luta pela re-
vogação de cortes e em defesa da 
educação pública, universal e de 
qualidade, em todos os níveis", 
diz trecho da nota. 

"[As entidades] devem mo-
bilizar suas bases para engrossa-
rem as manifestações do dia 30 
de maio, somando à defesa da 
educação as bandeiras que hoje 
colocam a classe trabalhadora e 
setores cada vez mais amplos da 
sociedade em movimento contra 
as políticas do governo Bolsona-
ro", continua. 

Além de destacar a impor-

tância da grande mobilização na-
cional da educação realizada no 
último dia 15 de maio que, se-
gundo a direção executiva da 
CUT, "mudou o quadro político" 
do país, a orientação às bases cu-
tistas é continuar desenvolvendo 
ações junto aos trabalhadores e à 
população, como a coleta de assi-
naturas do abaixo assinado contra 
a reforma da Previdência, panfle-
tagem e a intensificação da pres-
são aos deputados e senadores 
em suas bases eleitorais – pressão 
sobre vereadores, prefeitos e ca-
bos eleitorais –, "denunciando os 
apoiadores da reforma como ini-
migos da classe trabalhadora". 

"Devem ainda organizar 
plenárias com representantes das 
centrais sindicais, movimentos 
populares, estudantis e religiosos 
com o objetivo de traçar linhas 
articuladas de trabalho visando a 
mobilização e organização da 

greve geral. Os sindicatos devem 
também promover assembleias e 
plenárias nas sedes e nos locais 
de trabalho com o mesmo objeti-
vo. Essa é uma tarefa fundamen-
tal para o sucesso da greve", ori-
enta a executiva da CUT. 

 
Maranhão 

Em São Luís, o evento do 
dia 30 de maio está marcado para 
acontecer na Praça Deodoro, a 
partir das 15h, de onde, estudan-
tes e trabalhadores sairão em ca-
minhada até a Praça dos Catraiei-
ros, na Praia Grande. 

Está sendo esperada a parti-
cipação de mais de 10 mil pesso-
as, como aconteceu na mobiliza-
ção do dia 15 de maio, que levou 
às ruas milhares de pessoas em 
prol de uma educação pública e 
de qualidade. 

Com informações repassa-
das pela CUT. 

ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO – EBSERH/MA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019 

 
O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Ma-
ranhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca todos os 
associados em gozo dos seus direitos estatutários e convida os(as) demais em-
pregados (as), lotados (as) na EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS 

HOSPITALARES – EBSERH/MA, para participarem da Assembleia por Local de Trabalho no 
dia 28 de maio de 2019, às 12:30h, na área externa do Hospital Universitário Presidente Dutra, 
sito à Rua Barão de Itapary, 227 - Centro, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
pauta: 1- Informes; 2- ACT 2019/2020 e 3- Outros. 

São Luís-MA, em 04 de abril de 2019. 
Raimundo Pereira de Souza, 

Presidente  


