
O GUARDIÃO
PEC 37 será alvo de protesto 

durante próxima semana 
A Diretoria do SINDSEMP convoca todos os 

Servidores do Ministério Público do Estado do 
Maranhão para participarem de ato público contra a 
aprovação da PEC 37  a ser realizado no dia 12 de abril, 
às 09hs, na Sede da OAB-MA, na Av. Carlos Cunha. 

A Procuradora Geral de Justiça, Dra. Regina 
Rocha, assegurou que, nessa data, os servidores, 
inclusive os do interior, que desejarem participar da 
manifestação receberão autorização de afastamento.

O SINDSEMP providenciará a logística necessária 
para o deslocamento, alimentação e hospedagem 
dos participantes.
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Agenda
• Dia 10 de Abril acontece, no Tribunal de Justiça, 
em São Luís, a votação da ação judicial dos 21,7%.  A 
ação versa sobre a implantação da diferença salarial 
e pagamento retroativo das parcelas vencidas. 

• A reunião da comissão de Revisão do Plano 
de Cargos  foi adiada para o dia 11 de abril.    

Acompanhe a programação da 
WEBTV do SINDSEMP em 

http://www.youtube.com/
tvsindsempma 

FALE CONOSCO:
(98) 221-7074

 sindsempma@gmail.com
ou acesse www.sindsemp-ma.org.br

Publ ic ado e dita l  de 
convo c aç ão  p ar a  ass embleia 
Na última quarta-feira (4) foi publicado 

no site do SINDSEMP/MA (http://www.
sindsemp-ma.org.br) edital de convocação 
para Assembleia ordinária dos Servidores do 
Ministério Público do Estado do Maranhão.

A reunião deve acontecer no dia 12 de abril 
às 15 horas no Auditório da Procuradoria 
Geral da Justiça , que fica localizada na Rua 
Oswaldo Cruz, nº 1396, Centro, São Luís.

A pauta do evento traz as seguintes  tópicos: Informes 
gerais, informes das ações judiciais (11,98%, 6%, 
FUNBEM, 21,7%, 12% e outras), apresentação da 
Prestação de contas do ano de 2012 e ainda discussão, 
deliberação e aprovação das propostas pendentes 
sobre revisão da Lei 8.077/04 (lei do plano de cargos) 

Orientações para Assembleia
Para os sindicalizados do interior, que confirmarem 

presença até o dia 09 de abril, serão asseguradas as 
seguintes condições para participação no evento:

– Alojamento, começando a diária às 12h do dia 
11 de abril e terminando às 12h do dia 13 de abril. 

– Pagamento de ajuda de custo individual 
para deslocamento, considerando as seguintes 
faixas de distância da Comarca à Capital (valores 
sujeitos à modificação na Assembleia Geral): 
Até 300 km, até 400 km e acima de 400km 
serão pagos respectivamente 50, 75 e 100 reais. 

– Alimentação durante o período em São Luís (11 
a 13 de abril);

Na ocasião, haverá o sorteio de um tablet 
Sansung  Tab 10. Os números para participação 
no sorteio serão encaminhado para os celulares 
cadastrados no site do sindicato, no link http://
www.sindsemp-ma.org.br/atualizar-contatos/

Ação dos 11.98%
O sindicato disponibilizará as procurações e 

os  contratos individuais com o escritório de 
advocacia, preparando os sindicalizados para a fase 
de execução, que deve começar em agosto. 

Para receber benefício da ação do sindicato, os 
servidores devem estar sindicalizados. Saiba como 
se sindicalizar em  http://www.sindsemp-ma.org.br.


