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Quarta-feira  

É hoje! 

Live em comemoração aos 30 anos 
de fundação do Sindsep/MA  

 

Hoje, 28 de outubro, Dia 
do Servidor Público, o Sindsep/
MA realizará uma LIVE em co-
memoração aos 30 anos da enti-
dade. 

O evento também serve 
como homenagem ao Dia do Ser-
vidor Público.  

A LIVE vai contar com a 
participação de artistas filiados 
ao Sindsep/MA, locais e de pro-
jeção nacional, como é o caso da 
Flávia Bittencourt. 

Irão abrilhantar a LIVE as 
cantoras Lêda Nascimento, Fáti-
ma Passarinho, Tereza Canto, 
além da Flávia Bittencourt, e os 

cantores Joãozinho Ribeiro e 
Vanderson Monteiro. 

O evento vai acontecer Ao 
Vivo pela TV Alternativa Canal 
19.1, e pelo canal Youtube/
sindsepmaranhao, das 16 às 18h. 

Durante a LIVE vai aconte-
cer o momento ecumênico, políti-
co, artístico e em cada bloco se-
rão feitos sorteios de brindes para 
as pessoas que estiverem assistin-
do à Live. 

Para participar dos sorteios 
as pessoas devem deixar seus co-
mentários no post oficial da Live 
(Youtube/sindsepmaranhao) com 
a sua matrícula Siape. 

28 de outubro 
 

Depois de participar de um 
dia nacional de lutas com ativida-
des em todo o Brasil contra a re-
forma Administrativa em 30 de 
setembro, a Condsef/Fenadsef e 
suas filiadas integram mais um 
dia com atos nas principais capi-
tais e cidades do país.  

Hoje, 28, Dia do Servi-
dor, será o Dia Nacional do 
"Eu Luto Pelos Serviços Pú-
blicos". Entre as ações está o 
amplo debate sobre a cons-
trução e deflagração de uma 
greve geral do setor que não 
está descartada.  

A Condsef/Fenadsef 
realiza uma live na quarta, às 
18 horas, onde discute a im-
portância dos servidores na 
garantia de direitos constitu-
cionais dos brasileiros e dis-
cute próximas ações contra a 
reforma Administrativa e em 
defesa dos serviços públicos.  

Fonte: Condsef 
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