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Quinta-feira  

 O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta nesta sexta 
(20/11), o Secretário de Política Sindical e Formação da CONDSEF, 
Valter Cezar Dias Figueiredo, na pauta o “Trabalho remoto e retorno 
às atividades presenciais”. 
 O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as sextas feiras às 
10 da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no 
facebook.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista”  

O AMAPÀ sofre com a privatização e continua 
no escuro 

O  povo do Amapá está so-
frendo as consequências das pri-
vatizações, e é esse sofrimento 
que o ministro Paulo Guedes e o 
presidente Bolsonaro querem im-
por a todos os brasileiros. 

A venda do patrimônio bra-
sileiro e o desmonte das empresas 
estatais servem apenas para deixar 
os especuladores do mercado fi-
nanceiro mais ricos e a população 
cada vez menos protegida. 

Para o presidente do Sin-
dsep/MA, Raimundo Pereira de 
Souza a população precisa reagir 
e ocupar as ruas para impedir a 
destruição dos serviços públicos 
no Brasil. 

“Não podemos deixar que 
alguns poucos políticos e empresá-
rios sem escrúpulos continuem a 
ganhar dinheiro às custas do sofri-
mento da nossa população. Quem 
protege e atende a população são 
os servidores públicos, que mesmo 
sem ter as condições ideais conti-
nuam  a proteger e salvar vidas”, 
disse Raimundo Pereira. 

Desde o começo do mês, o 
Amapá vem sofrendo com a falta 
de energia elétrica. Segundo a 
Companhia de Eletricidade do 
Amapá (CEA), o apagão foi cau-
sado por um incêndio na subesta-
ção de Macapá controlada pela 
concessionária Linhas de Maca-
pá Transmissora de Energia 
(LMTE). Mesmo o conserto sen-
do de responsabilidade da distri-
buidora privada, quem está resol-
vendo o problema em Macapá é 
a Eletronorte, mostrando que 
quem tem cuida da populaçãosão 
as empresas públicas. 

Já são mais de 15 dias de 
apagão e infelizmente só quem 
acumula prejuízos são os consu-
midores que além de continua-
rem sem luz em suas casas ainda 
terão que arcar com os prejuízos 

em suas próximas contas de ener-
gia. 

A população brasileira pre-
cisa ficar alerta e lutar para não 
permitir que o ministro Paulo 
Guedes e o governo Bolsonaro 
continuem a vender e destruir o 
patrimônio de todos os brasilei-
ros. Não podemos permitir que 
esses inescrupulosos  imponham 
a todos os brasileiros o sofrimen-
to que estão levando aos nossos 
irmãos amapaenses. 

 

Diga não as privatizações 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
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REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 015/2020 
 
 
 A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Federais 
no Estado do Maranhão – SINDSEP-MA, através do seu Presi-
dente, na forma do Estatuto conforme Artigo 40 parágrafo único 
inciso I convoca todos (as) os (as) Diretores (as) e Delegados 

(as) Sindicais de Base para reunião do Conselho Deliberativo no dia 30 de novembro de 
2020, com início previsto às 14h00min, VIA VIDEOCONFERÊNCIA, nesta, para dis-
cutir e deliberar a seguinte pauta:  

1) Informes;  
2) Assembleia Geral ordinária para aprovação da previsão orçamentaria de 2021 e  
3) Outros. 

 
OBS: 
O LINK de acesso estará disponível na mesma data da reunião na página do SINDSEP/
MA (www.sindsep.org.br). 

  
 

São Luís-MA, em 18 de novembro de 2020. 
 
 

Raimundo Pereira de Souza 
Presidente 

 ERRATA 
 
O Sindsep/MA informa que no 
Diário de 18 de novembro de 
2020, Ano XIX, Nº 4100, houve 
um equivoco de redação no Edi-
tal nº 014/2020 de Convocação 
da  Assembleia Geral Ordinária 
para Aprovação da Previsão Or-
çamentária de 2021.  

Onde lê-se: para participa-
rem da Assembleia Geral Ordi-
nária de Aprovação da Previsão 
Orçamentaria do Exercício de 
2020 . O correto é: para partici-
parem da Assembleia Geral Or-
dinária de Aprovação da Previ-
são Orçamentaria do Exercício 
de 2021. 

A entidade pede desculpas 
pela informação descompassada 
que foi veiculada, fazendo assim, 
no Diário de hoje, 19 de novem-
bro de 2020, a correção necessá-
ria para a leitura do texto. 

 


