
ADiretoria do SINTESPB realiza nesta semana duas
atividades importantes. Na próxima quinta-feira, dia 05
de maio, às 10:00 horas, no auditório da entidade,
acontecerá uma assembleia geral que tem como
principais pontos de pauta o andamento da ação judicial
contra o aumento da GEAP, uma vez que no próximo dia
10 está marcada uma audiência de conciliação entre o
Sindicato e a representação do plano de saúde, e o
cumprimento do acordo de greve diante da conjuntura
nacional, que caminha para um golpe nos direitos dos
trabalhadores.

O SINTESPB quer ouvir a categoria sobre a posição
que a entidade deverá adotar na mesa de conciliação

com a GEAP e também sobre os passos de luta que serão
dados quanto ao cenário nacional.

Na sexta-feira, já com as propostas apresentadas
pela base dos servidores técnico-administrativos, será a
vez da discussão mais aprofundada com todos os
membros da Executiva e Secretarias Sindicais, tendo
como foco à análise de conjuntura e a importância da
defesa da democracia e das conquistas da classe
trabalhadora.

Areunião será realizada em João Pessoa no horário
de 09 às 15:00 horas.

A diretora da FASUBRA e do SINTESPB, Eurídice Almeida, participou no dia 27 de abril, da audiência
"Democracia e Direitos Humanos” na Comissão de Direitos Humanos (CDH) e Legislação Participativa do Senado
Federal.

O debate discutiu o processo de impeachment e a situação política brasileira diante de pesquisas que revelam a
rejeição da população, caso o vice-presidente assuma o governo. Uma das pesquisas, realizada no início de abril pelo
Datafolha, apontou que 61% dos brasileiros são favoráveis ao afastamento da presidente Dilma Rousseff e contrários
à possibilidade do vice, Michel Temer, assumir a presidência. De acordo com a pesquisa 58% dos brasileiros são a
favor do afastamento do vice-presidente.

A Federação participou do debate e sinalizou a posição da entidade aprovada na última Plenária Nacional,
realizada no início de abril, contra os ataques do governo aos trabalhadores por meio do PLP 257/16, reforma da
previdência, terceirização e demais projetos que tramitam no Congresso Nacional, com ameaças de retirada de
direitos, e contra o impeachment da presidente.
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SINTESPB reúne categoria em assembleia geral nesta quinta-feira
e na sexta realizará reunião ampliada da Executiva e Secretarias Sindicais

REPRESENTAÇÃO DO SINTESPB PARTICIPA DE AUDIÊNCIA
NO SENADO SOBRE DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS



Com a intenção de fortalecer a integração e mobilizar o
segmento dos aposentados e pensionistas filiados ao
SINTESPB, a Diretoria de Aposentados e Pensionistas
está planejando encontros mensais que constarão de
programação diversificada, priorizando entretenimento e
discussão de temas importantes e que dizem respeito à
vida do aposentado .

O titular da pasta, Nivaldo Batista, anuncia para o próximo
dia 18, às 08:00 horas, no auditório da entidade, o
primeiro encontro. Na oportunidade, a Diretoria de Saúde
estará desenvolvendo ações como aferição da pressão
arterial e a dosagem de glicemia. No encerramento, será
oferecido um coquetel aos presentes. Nivaldo Batista
conta com a presença de todos nesta atividade.

DIRETORIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PROMOVE ENCONTRO MENSAL COM O SEGMENTO

O SINTESPB está a cada dia procurando ampliar sua lista de convênios com o objetivo de beneficiar seus
sindicalizados. Recentemente, foram incorporados mais dois serviços que trarão benefícios ao servidor técnico-
administrativo filiado. Tratam-se do Studio dançante e o consultório de Psicanálise da Professora Marlene Câmara.

No Studio dançante, que oferece várias modalidades de danças, o sócio e seus dependentes terão desconto de 50% no
valor da mensalidade. Já na consulta à psicanalista Marlene Câmara, o desconto para os sindicalizados e seus
dependentes será de 30%.

Para a inscrição nos dois convênios será necessária a apresentação da carteira de sócio do SINTESPB ou uma
declaração com papel timbrado. Mais informações poderão ser obtidas na Secretaria da entidade.

NOVOS

CONVENIADOS

AO SINTESPB CONSULTÓRIO DE PSICA LISENÁ

STUDIO DANÇANTE

Festa alusiva ao Dia das Mães será
realizada na sede social no próximo dia 15.

A Diretoria do SINTESPB homenageia todas as mães
que fazem parte desta entidade pela passagem do dia
consagrado a elas, almejando que sejam sempre
reverenciadas não somente pelos seus filhos, mas por
toda a sociedade, que deve reconhecer a importância
desse ente na formação e construção de um mundo
melhor.
O SINTESPB não vai deixar passar em branco esta
data magna, portanto, sua Diretoria de Arte e Cultura
está ultimando os preparativos para a festa alusiva ao
Dia das Mães, que será realizada na sede social da
entidade, na Praia da Penha, no próximo dia 15 de
maio, no horário de 13:00 às 16:00 horas. Grupo
musical Tonybanda comandará a animação da festa.
Mais informações sobre o evento serão divulgadas
posteriormente.
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