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Em mais uma de suas atitudes 
tiranas, o governador Flávio 
Dino conseguiu mais uma vitória 
contra os servidores públicos do 
Maranhão com a aprovação, 
pela Assembleia Legislativa, do 
Projeto de Lei Complementar 
014/2019, que aumenta as 
alíquotas de contribuição dos 
servidores ativos, patronal e 
aposentados ao Fundo Estadual 
de Pensão e Aposentadoria 
(Fepa).

A matéria foi encaminhada ao 
Parlamento Estadual, para vota-
ção em regime de urgência e 
tramitação em apenas 48h, sem 
qualquer diálogo com os repre-
sentantes dos servidores públi-
cos do Estado. O texto foi apro-
vado por 28 dos 31 deputados 
presentes na sessão e segue 
para sanção governamental.

“Estamos profundamente revol-
tados com a aprovação desse 
Projeto de Lei Complementar, 
que o governador Flávio Dino 
encaminhou aumentando a 
alíquota da contribuição previ-
denciária dos servidores públi-
cos do Maranhão, sem qualquer 
discussão com a nossa catego-
ria. Somos contra esse projeto 
de lei e, mais uma vez, o gover-
nador Flávio Dino provou que ele 

é autoritário e fascista”, afirmou 
Cleinaldo Bil Lopes, presidente 
do SINTSEP e coordenador do 
Fórum de Defesa das Carreiras 
do Poder Executivo. 

Flávio Dino pretende, ainda, 
aumentar da alíquota da contri-
buição patronal para o Fepa, 
que hoje é de 15%, mas que, 
com a reforma, será de a partir 
da mesma alíquota, podendo 
chegar até 44% do salário-con-
tribuição dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas.

VEJA ABAIXO QUANTO 
CADA SERVIDOR PAGARÁ 
DE CONTRIBUIÇÃO PREVI-
DENCIÁRIA, DE ACORDO 
COM O SALÁRIO RECEBIDO:

 

DEPUTADOS QUE
VOTARAM CONTRA OS 
SERVIDORES PÚBLICOS

SERVIDOR PENALIZADO

Flávio Dino penaliza servidores
públicos do Maranhão com aumen-
to das alíquotas de contribuição
ao Fepa

7,5%
9%

12%
14%
14,5%

16,5%
19%

22%

Até 1 Salário-Mínimo

Acima de 1 salário-
mínimo até R$ 2 mil

De R$ 2mil a R$ 3mil

De R$ 3 mil a R$ 5.839,45

Acima de R$ 5.839,45 até R$ 10 mil

De R$ 10 mil a R$ 20 mil

De R$ 20 mil a R$ 39 mil

Acima de  R$ 39 mil
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Cleinaldo Bil Lopes
Presidente
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Mais um ano sem perspectiva de
valorização ou conquistas no governo
de Flávio Dino
Antes de adentrar no assunto do tema em pauta, 
queremos, de coração, agradecer o apoio e o 
voto de cada filiado e filiada, que nos reconduziu 
a outro mandato à frente do SINTSEP/MA. Sabe-
mos que, neste período de instabilidade financei-
ra do estado do Maranhão, não é fácil suportar-
mos tamanha responsabilidade, mas continuare-
mos com a mesma coerência, maturidade, com-
promisso e, acima de tudo, respeito na defesa 
dos interesses dos servidores públicos estaduais. 

Nesse sentido, queremos relembrar aos nossos 
filiados que temos lado e somos representantes 
dos trabalhadores. Não podemos confundir 
representação sindical com militância político-
-partidária, ou seja, sindicato representa sua 
categoria e não pode ser atrelado ou braço direi-
to de governo.

À frente do SINTSEP, sempre buscamos o conví-
vio republicano com os gestores de plantão, 
independente de partidos políticos. Nosso rela-
cionamento com o governo, da nossa parte e 
quando possível, visa articular e viabilizar 
melhorias para o conjunto dos trabalhadores, na 
perspectiva de construção de um projeto admi-
nistrativo permanente, que leve em considera-
ção a profissionalização do serviço público esta-
dual e a valorização dos servidores.

Temos, também, que ter política salarial que 
valorize o funcionário através de plano de cargos 
e salários, com reajuste anual de salário, para 
manter seu poder de compra. Bem como criar 
um ambiente de trabalho decente para permitir 
o desempenho de suas atividades de forma 
satisfatória, produtiva e com qualidade.

Acontece que nós, trabalhadores, não tivemos a 
oportunidade e o prazer de ver esse projeto 
realizado, porque o governador Flávio Dino, 
durante seus primeiros cinco anos de governo, 
não priorizou uma gestão administrativa voltada 
para o aprimoramento da máquina pública esta-
dual, mas apenas optou em fazer política parti-
dária dentro do serviço público do Maranhão.

Não precisa ser vidente para observar a multipli-
cação de apadrinhados ocupando cargos públi-
cos por indicação política, sem experiência e, na 
sua maioria, qualificação para exercerem deter-
minados cargos. E ainda percebem os maiores 
salários.

Muitos de nós ficamos indignados com tamanho 
descaso e descompromisso com o serviço públi-
co por parte do governador Flávio Dino, por nos 
submeter a trabalhar e conviver com tamanho 
descalabro administrativo, nos sujeitando a obe-
decer a ordens de pessoas alheias ao serviço 
público, para satisfazer seus acordos de campa-
nha política. São tantos apadrinhados que não 
temos como conferir. Aonde chegamos!

Essa situação é agravada quando somos obriga-
dos a lembrar que, em janeiro de 2020, comple-
taremos cinco anos com salários congelados e, 
após esta data, entraremos para o sexto ano 
sem expectativa de reajuste de salário ou repo-
sição salarial. Constatamos que, no governo 
Flávio Dino, houve um retrocesso e rebaixamen-
to na política salarial dos funcionários públicos 
estaduais, comparado com o governo anterior, 
de Roseana Sarney.

Será que esta política salarial punitiva adotada 
pelo governador Flávio Dino ao conjunto dos 
servidores públicos do Estado, com raras exce-
ções, é uma sinalização da fragilidade das contas 
públicas do tesouro estadual? Por que o Fepa 
está protelando a aposentadoria do funcionário? 
Por que a prestação de serviço nas UPAs perdeu 
a qualidade? Por que o Governo do Estado quer 
derrubar todas as ações que temos na justiça? 
Por que a gestão administrativa do Governo do 
Estado não repassa otimismo aos trabalhadores?

Trabalhamos no sentido de pensar positivo e 
torcer para dar tudo certo, mas não podemos 
deixar de mencionar que existe alguma coisa 
que não se encaixa no discurso do governador 
Flávio Dino, porque percebemos que as contas 
do Governo do Estado estão atrasadas, sobretu-
do junto aos prestadores de serviço e fornecedo-
res. 

Nosso papel, além de continuar a luta em defesa 
dos nossos direitos e conquistas, é informar e 
levar ao conhecimento dos servidores a situação 
que atravessa a gestão do estado do Maranhão. 

Desejamos a você e seus familiares um Feliz 
Natal e um próspero Ano Novo. Boas festas!   

EDITORIAL
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CASA DO
SERVIDOR
Rua Raimundo Correia 107
Monte Castelo 

Para maiores informações,
entre em contato.

(98) 3301-7104 

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO
DO MARANHÃO
Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Anexo II, Térreo,
Sala 14, Casa do Trabalhador, Calhau. São Luís - MA - CEP. 65074-220

sintsep.estadodomaranhao@hotmail.com
www.sintsep-ma.com.br 

(98) 3236-5897 – (98) 3236-5873 

PREVENÇÃO

FESTA DO SERVIDOR

Agradecemos a todos que compareceram a esse momento de muito diálogo e prevenção! Companhei-
ras e companheiros atentos às informações sobre câncer de mama e câncer de próstata. SINTSEP 
presente e atuante no fortalecimento da saúde e bem-estar de todos os sindicalizados!

A tradicional Festa do Servidor, promovida pelo 
SINTSEP, já tem data para acontecer.  No dia 14 
de dezembro, a partir das 19h, no Centro de Con-
venções da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). Os convites serão entregues a partir do 
dia 25 de novembro.

A festa será um momento de comemoração do Dia 
do Servidor Público (28 de outubro), além do 
aniversário de fundação do SINTSEP (14 de 
dezembro) e a grande confraternização de final de 
ano dos nossos filiados.

Cada servidor associado tem direito a um convite, 
que possui duas senhas (servidor + acompanhan-
te). Este ano, o cantor Léo Magalhães, a banda 

Outubro Rosa e Novembro Azul

Começam os preparativos para a tradicional
Festa do Servidor promovida pelo SINTSEP

Rabo Seco Venenosa e o músico André Ramos 
serão as atrações da festa. O traje, como de 
costume, deverá ser esporte fino. Portanto, nada 
de camisetas ou bermudas.

Também serão realizados sorteios de brindes 
durante o evento. Cada servidor filiado receberá 
uma senha para concorrer aos prêmios. Somente 
o servidor associado presente na festa poderá 
concorrer ao sorteio de prêmios. A senha para os 
sorteios também é individual e intransferível. O 
SINTSEP não realizará a entrega de senhas no dia 
da festa. As senhas serão entregues somente na 
sede do SINTSEP, na Casa do Trabalhador, até o 
dia 13 de dezembro.

sintsep.estadodomaranhao@hotmail.com 
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ESCLARECIMENTOS
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Flávio Dino começa a pôr em prática o
“Decreto da Maldade” contra servidores
da Mapa
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SINTSEP.MA

SINTSEP MARANHÃO

@SINTSEPMA

SIGA-NOS
EM NOSSAS
REDES SOCiAIS 

FACULDADES
Maurício de Nassau: 3133-1900
Florence: 3878-2120
Pitágoras: 3878-8010
Santa Fé: 3243-3530/ 2109-0505
Estácio de Sá: 3213-8900/ 3214-6400
UNDB: 4009-7042/ 4009-7070
UVA: 3213-7000/3213-7029

ESCOLAS
Master: 3243-1341
Paralelo: 3231-8538/ 3221-2724
Escola São José: 3251-6564
Colégio Santa Fé: 2109-0505
Colégio Pitágoras: 3878-8010

CENTRO MARANHENSE DE IDIOMAS
E CULTURAS (CEMIC):
(98) 98178-1961

PLANO DE SAÚDE
Corretor Carlos Alberto: 99961-1766/ 98111-0596
Corretora Telma Maria Ferreira: 98878-3660/ 
998286-5230/ 98194-9440

ODONTOLOGIA (Funben)
SEO: 3232-6846/ 98803-6320
Riso: 98115-8461
Belodente: 3232-1780/ 99611-2222/ 98476-0190

OFTALMOCLÍNICA (funben)
Endereço – Av. Jerônimo de Albuquerque, 56
 2º andar (Em frente ao Terminal de Integração da 
Cohab)

ABESP (Clube de Benefícios):
(98) 3181-5136  / (61) 99972-5591 (Whatsapp) / 
(98) 99144-1616 (Whatsapp)
Site: www.abespclube.com.br

BARES E RESTAURANTES
Barraca do Chef – 20% de desconto para filiados
Endereço: Avenida Litorânea, Nº 01 – Próximo à 
Praça do Pescador / (98) 3302-2313/98839-4638
Site: www.barracadochef.com

TELEFONES ÚTEIS
Hospital do Servidor (HSLZ): 3313-4200
Centro Ambulatorial Diagnóstico Holandeses 
(CADH): 3311-4700
Fisioterapia: 3327-7777
Programa de Ação Integrada para o Aposentado 
(PAI): 3218-8776

Empregados da empresa Maranhão Parcerias (Mapa), antiga Emarph, já começaram a sentir os efeitos 
do “Decreto da Maldade”, baixado pelo governador Flávio Dino e denunciado pelo SINTSEP. O Governo 
do Estado reduziu a carga horária dos engenheiros e outras categorias, estabelecendo que, de oito 
horas, passariam a ter expediente de apenas seis horas, ocasionando, também, a redução do salário-
-base desses funcionários.

A decisão foi tomada sem qualquer entendimento ou consulta às categorias profissionais ou represen-
tantes sindicais. Segundo denúncias recebidas pelo SINTSEP, alguns trabalhadores tiveram redução 
de até R$ 2.500 no salário.

Esses engenheiros recebem o piso nacional no valor de oito salários mínimo e meio, que já estava 
incorporado no salário-base dos trabalhadores, e, mesmo reduzindo a carga horaria de oito para seis 
horas, a Mapa não tem o poder de reduzir o valor do salário-base, como aconteceu.

“O governador Flávio Dino, que se manifesta contra as reformas promovidas pelo governo federal, na 
prática faz uso delas para penalizar os servidores públicos do Maranhão, que, além de amargarem 
cincos anos sem qualquer reajuste, ainda são surpreendidos com as tentativas de derrubar as ações 
na Justiça e, agora, redução nos salários dos celetistas”, afirmou Cleinaldo Bil Lopes, presidente do 
SINTSEP e coordenador do Fórum de Defesa das Carreiras do Poder Executivo.

O presidente do SINTSEP ressaltou, ainda, que o Decreto 35.004/2019 na empresa Maranhão Parce-
rias, que aterroriza seus empregados e que acabou recebendo o apelido de “Decreto da Maldade”, 
autoriza a redução do salário-base dos trabalhadores da Mapa, sobretudo daqueles que são regidos 
por piso salarial.

“Constrange o empregado que está lotado no interior do estado há anos e constituiu família por lá, a 
retornar, forçosamente, para trabalhar na sede da empresa em São Luís. Esse decreto tem o objetivo 
de obrigar o trabalhador a pedir desligamento da empresa”, completou.

O SINTSEP irá oficializar denúncia junto à Superintendência Regional do Trabalho para resguardar os 
direitos trabalhistas dos engenheiros e de todos os funcionários da Mapa que, de alguma forma, 
vierem a ser penalizados. Vamos à luta!
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