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Segunda-feira  

Mais do que cumprir 

seu papel estatutário ao cons-

truir o planejamento estratégi-

co da nova gestão, a diretoria 

recém eleita do Sindsep/MA 

prepara o sindicato para en-

frentar esse novo momento de 

fascismo e práticas antisindi-

cais do governo Bolsonaro.  

O evento ocorreu de 4 

a 6 de julho e reuniu todos os 

novos e antigos diretores elei-

tos em fevereiro desse ano. 

Foram três dias de intensos 

debates para encontrar o diag-

nóstico e preparar as ações 

estratégicas que irão dar su-

porte a direção na luta da ca-

tegoria por direitos sociais e 

trabalhistas durante os próxi-

mos anos. 

Sindsep/MA realiza Planejamento Estratégico 

“Mais do nunca os di-

rigentes sindicais precisarão 

estar preparados para esse em-

bate com o governo e essa pre-

paração começa pelo planeja-

mento estratégico, onde as 

ações são estabelecidas e prio-

rizadas de acordo as diretrizes 

escolhidas”, disse Almerinda 

Alves, Formadora da CUT e 

facilitadora do planejamento 

estratégico. 

Todos os diretores pu-

deram contribuir para a cons-

trução do plano de ações do 

sindicato para os próximos 

três anos apresentando aquilo 

que entendiam como pontos 



“Vendo esses primeiros 

seis messes de governo Bolso-

naro já percebemos que teremos 

dias difíceis pela frente e tere-

mos que estar muito organiza-

dos para conseguirmos garantir 

nossas conquistas. Por isso é tão 

importante construirmos nosso 

planejamento estratégico dessa 

forma coletiva”, Disse Ana Ma-

ria Cascaes, diretora de Forma-

ção do Sindsep/MA. 

fracos e o que seria necessário 

para resolver essas falhas. 

“Esse é um momento impor-

tante para o fortalecimento da 

nossa entidade, pois quando 

planejamos nossas ações de 

forma coletiva fica muito mais 

fácil de executar”, disse Rai-

mundo Pereira, presidente do 

Sindsep/MA. 

Com esforço e dedica-

ção participaram da constru-

ção do planejamento todos 

(as) os (as) diretores (as) das 

Secretarias Regionais e de São 

Luís preparando o Sindsep/

MA para o enfrentamento das 

adversidades que se anunciam 

no horizonte. 
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