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Segunda-feira  

REUNIÃO DA DIRETORIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 012/2019 

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado do Maranhão – SIN-

DSEP /MA, na forma do Estatuto, convoca a Diretoria composta por todos os membros da Direção, 

para reunirem – se, no dia 08 de agosto de 2019, com início previsto para às 09h00mim, nas depen-

dência do Hotel Praia Mar, sito à Avenida São Marcos, Quadra Cormecial,04 – Ponta D’Areia – São 

Luís/MA, nesta, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Informes e 2) Outros. 

 

São Luís, em 26 de julho de 2019. 

Raimundo Pereira de Souza, 

Presidente. 

Aposentados e Pensionistas discutem Previdência So-
cial e atividade física para a melhor idade  

Em mais uma atividade 
com o auditório completamente 
lotado, o Sindsep/MA realizou, 
na última sexta-feira, 26, mais 
uma Reunião Mensal de Aposen-
tados e Pensionistas. 

O evento teve como foco 
as discussões sobre a Previdên-
cia Social e atividade física para a 
melhor idade, as quais, ficaram à 
cargo dos expositores Marly Eu-
gênia e Prof. Valter. 

Mais uma vez a atividade 
cumpriu o seu papel de infor-
mar, e proporcionar um momen-

to de confraternização entre an-
tigos companheiros que cumpri-
ram com maestria todo o seu 
período laboral. 

O Sindsep/MA orgulha-se 
da proposição dessa atividade, 
pois a satisfação dos filiados é 
evidenciada nos risos de felicida-
de . 

 A Reunião Mensal de Apo-
sentados e Pensionistas aconte-
ce sempre na última sexta-feira 
de cada mês, e já faz parte do 
calendário de atividades do sin-
dicato. 
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REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 013/2019 

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – SIN-

DSEP-MA, através do seu Presidente, na forma do Estatuto, convoca todos (as) os (as) Diretores (as) e Dele-

gados (as) Sindicais de Base para reunião do Conselho Deliberativo no dia 08 de agosto, com início previsto 

às 14h00min, nas dependências do Hotel Praia Mar, situado à Avenida São Marcos, Quadra Comercial, 04 – 

Ponta D’Areia – São Luís/MA, nesta, para discutir e deliberar a seguinte pauta: 1) Posse dos(as) Delegados

(as) Sindicais de Base 2019/2022; 2) Informes e 3) Outros. 

São Luís-MA, em 26 de julho de 2019. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 

ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2019 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA                    

O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão – 

SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos es-

tatutários, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2019, às 

16h00min em primeira convocação com o quórum mínimo de 5% (cinco por cento) dos associados aptos e 

às 16h30mins, em segunda convocação, com o quórum mínimo de 1% (um por cento) dos associados aptos, 

respectivamente, nas dependências do Hotel Praia Mar, situado à  Avenida São Marcos, Quadra comercial, 

04 – Ponta D’Areia – São Luís (MA) CEP: 65073-310, nesta, com a finalidade de elegerem os (as) compo-

nentes da Comissão de Ética do SINDSEP-MA. 

São Luís-MA, em 23 de julho de 2019. 

Raimundo Pereira de Souza 

Presidente 


