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CONQUISTA 6,1%
Reposição salarial nos vencimentos
dos auditores fiscais.

Empossada a
nova diretoria
do Sindaftema
para gestão
2019/2022.
SINDAFTEMA DÁ INÍCIO AO PROCESSO DE
CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS FUNCIONAIS.
Filiados reduzem mensalidade sindical.
SINDAFTEMA TEM ADESÃO DE 90%
DOS AUDITORES NOMEADOS EM 2019.
Aniversário de 13 anos do SINDAFTEMA.

www.sindaftema.org.br

Café da manhã de boas-vindas aos
novos auditores.

EDITORIAL

SINDAFTEMA (GESTÃO 2019 / 2022)

Apresentamos na edição
deste jornal as atividades que

VICE – PRESIDENTE
Cláudia Patrícia Nunes de Oliveira

semestre de 2019, entre elas,

DIRETOR GERAL
Antônio José de Almeida Nunes

a

redução

da

mensalidade sindical do

DIRETOR DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ASSUNTOS
PARLAMENTARES
Felipe Lacerda Mariano

reposição salarial de 6,1% aos

DIRETOR JURÍDICO
Maria José Pinheiro Campos

odontológica aos filiados e a nova
carteira funcional dos servidores
Caros colegas,

na ativa. Ressalto ainda a

Primeiramente quero

convocação de mais 35

que

classificados no concurso da

compareceram às eleições para

Sefaz e a filiação em massa

a escolha da nova diretoria do

desses novos auditores em nosso

Sindaftema, realizada no dia 17

sindicato. Recomendo a leitura

de maio de 219, e reelegeram-me

minuciosa de todo conteúdo aqui

para lutar, por mais três anos,

apresentado para que todos

pelos direitos dos Auditores

possam constatar que o

Fiscais da Receita Estadual do

Sindaftema é uma entidade

Maranhão. O voto de confiança

sindical que trabalha e mostra

depositado em minha pessoa e

seus resultados.

todos

nos demais colegas integrantes

Somos conscientes de

da única chapa que concorreu no

que nossa categoria integra a

processo eleitoral indica que

elite do corpo de servidores

estamos no caminho certo.

públicos do Estado, por isso,

Assumimos o sindicato

estamos prontos para enaltecer e

com o objetivo principal de

dar mais eficiência aos direitos e

fortalecer o mesmo e a categoria.

interesses dos filiados, continuar

Não foi uma luta fácil, mas com o

colaborando para dar mais

apoio de nossos filiados

transparência

conseguimos muitos benefícios.

fazendária e valorizar o papel do

Agora reassumo o compromisso

Auditor Fiscal na sociedade

de continuar trabalhando

maranhense. Para tanto,

arduamente, com coragem e

conclamo a todos os colegas

independência para superar todo

para que participem desta

e qualquer obstáculo que

caminhada rumo ao sucesso.

à

gestão

apareça na intenção de
conquistar tudo aquilo que nossa
classe almeja.
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DIRETOR FINANCEIRO
Hídel Matos Santos

Sindaftema, a conquista da
auditores fiscais, a assistência

a

PRESIDENTE
Raymundo Emídio dos Santos

realizamos ao longo do primeiro
destaco

agradecer

DIRETORIA EXECUTIVA

DIRETOR SOCIAL
Ronaldo Oliveira da Silva
DIRETOR DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
José Rui Aires Mendes
SUPLENTES
Laudimar de Jesus Santos Rabelo Filho
Georgeane Fonseca dos Reis Motta
Saulo Felisberto Longo
José Maria de Andrade Braga
Luís Henrique Vigário Loureiro
CONSELHO FISCAL
Magno Vasconcelos Pereira
Jomar Fernandes Pereira Filho
Gustavo de Sousa de Oliveira Victório
SUPLENTES
Jorge Luís Castro dos Santos
José Ermenegildo de Araújo
José Manoel da Silva Bezerra
Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita
Estadual do Maranhão - SINDAFTEMA
CNPJ: 08.003.817/0001-25
SEDE ADMINISTRATIVA
Rua das Andirobas, s/nº, Qd. 99, Lote 29 e 30 - Edifício
Executive Lake Center, sala 703 e 704, bairro Jardim Renascença,
São Luís/MA, CEP: 65075-040.
(98) 3227-8483 / 3301-7454 /
(98) 98423-5357
www.sindaftema.org.br
sindaftema.sedesocial
@sindaftemaauditoresscais
sindaftema@gmail.com
gerenciaadministrativa@sindaftema.org.br
comunicacao@sindaftema.org.br
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS:
• Gerência Administrativa: Eduardo Câmara
• Secretária Executiva: Cláudia Fernandes
• Assessoria de Comunicação: Flávia Góes
SEDE RECREATIVA
Av. Atlântica, s/nº - Praia do Araçagy - São José de Ribamar /
MA. CEP: 65110-000.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h.
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
• Gerência Administrativa: Arilan Cardoso
• Assistente Administrativo: Francisco Cláudio Aguiar
• Cozinheiras: Celzita Cardoso e Maria de Fátima Neves
• Vigilância: José Ribamar Cortes – Zeca, Raimundo Nonato
Ferreira e Valdecir da Silva
JURÍDICO
Escritório de Advocacia Duailibe Mascarenhas e Advogados
Associados.
Avenida Senador Vitorino Freire, Edifício São Luís Ofce, Sala
812, Bairro Areinha / São Luís - MA, próximo à Caixa Econômica
Federal.
(98) 3232-5544 / 3232-8485 / 99973-5315 / 99144-2016 /
99991-4788
e-mail: duailibemascarenhasadv@yahoo.com.br
CONTABILIDADE

Raymundo Emídio dos Santos
Presidente do Sindaftema

Result Serviços & Consultoria - CRC/MA 000796/0
Rua do Sol, 141, Sala 517, Ed. Centro Comercial de São Luís –
Centro / São Luís – MA. Cep: 65020-590.
resultservicosconsultoria@gmail.com
98 3221-9443 / 98 98740-4415 / 98 98413-5872

Fisco maranhense prestigia o 8º Carnaval Sindaftema.
O clima chuvoso não intimidou os foliões que
compareceram à 8ª edição do pré-carnaval do
Sindaftema, realizado no dia 24 de fevereiro de 2019, na
sede social do Sindaftema, na praia do Araçagy.
A animação tomou conta do evento com as
bandas Passo a Passo e Erickson Andrade e Swing de
Gueto, que agitaram a festa até o anoitecer.
A energia dos foliões foi reforçada com a
tradicional feijoada e o mocotó. Os foliões ganharam
também camisas e copos personalizados do evento.

Nomeação de mais 35 Auditores
Fiscais reforça fiscalização na
receita estadual do Maranhão.
O governo do Estado do
Maranhão nomeou em fevereiro de
2019 mais 50 aprovados e
classificados no concurso público da
Secretaria da Fazenda do Estado do
Maranhão – SEFAZ/MA.
Foram nomeados 35
Auditores Fiscais, 11 Agentes da
Receita Estadual e 4 Técnicos da
Receita Estadual – Tecnologia da
Informação.
De acordo com o presidente
do Sindicato dos Auditores Fiscais da

Receita Estadual do Maranhão Sindaftema, Raymundo Emídio, a
convocação foi benéfica para a
categoria e para o Estado, pois a Sefaz
precisava aumentar seu quadro de
servidores tendo em vista que muitos
colegas estavam prestes a se
aposentar. “A nomeação de mais 35
auditores fiscais foi sem dúvida uma
decisão muito importante para o fisco
estadual maranhense. Desde a
realização do último concurso havia
uma perda gradual de servidores

ativos na Secretaria de Estado da
Fazenda, o que influenciava
diretamente na arrecadação. Com o
incremento dos 70 colegas auditores
nomeados de 2017 pra cá, a receita
estadual ganhou o reforço necessário
para atuar nas ações de combate à
sonegação e garantir os recursos
suficientes para investimento em
programas e políticas públicas no
Maranhão.”
Realizado em 2016, o
concurso público para a Sefaz previa
35 vagas para o cargo de Auditor
Fiscal. Em 2018, a validade do
concurso foi prorrogada por mais dois
anos.

Filiados aprovam em Assembleia Geral a prestação
de contas e orçamento financeiro do Sindaftema.
O Sindaftema reuniu seus filiados em
Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de fevereiro de
2019, para apresentar a prestação de contas de 2018 e a
previsão orçamentária de 2019.
O encontro aconteceu no auditório do Edifício
Executive Lake e contou com a presença do presidente
do Conselho Fiscal, Magno Vasconcelos, do responsável
pela contabilidade do Sindaftema, Edmilson Jardim, e
dos advogados do sindicato, Raimundo Pacheco e
Doriana Camelo.
Magno Vasconcelos apresentou na assembleia
o parecer do Conselho Fiscal que analisou e atestou a
exatidão dos seguintes lançamentos contábeis de 2018:
Orçamento executado, Resumo orçamentário,
Demonstrativo de evolução patrimonial, Balanço

patrimonial, Demonstração do resultado e Balancete
analítico do ano em referência. Em seguida, o contador do
sindicato, Edmilson Jardim, esclareceu alguns
questionamentos dos filiados referentes aos relatórios
contábeis. Feitas as devidas explicações, a prestação de
contas foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade pelos presentes.
Após a aprovação da prestação de contas, o
presidente do conselho fiscal, Magno Vasconcelos,
passou a palavra para o presidente do Sindaftema,
Raymundo Emídio, que apresentou aos filiados o
orçamento da entidade para o exercício financeiro de
2019. A previsão orçamentária foi colocada em votação e
também foi aprovada de forma unânime.
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O presidente do Sindaftema, Raymundo
Emídio dos Santos, esteve na audiência pública em
defesa dos precatórios, que aconteceu no dia 26 de
março de 2019, no auditório da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Maranhão (OAB/MA),
localizada no Calhau.
A reunião teve como objetivo a elaboração de
medidas para cobrar do Governo do Estado o
pagamento dos precatórios acumulados desde 2014.
Participaram da audiência parlamentares,
advogados e representantes de entidades sindicais
cujos filiados possuem créditos para receber do
Estado.
Após uma intensa rodada de discussões, foi
decidido que a OAB pedirá ao STF, através de ofício, o
sequestro dos precatórios que estão atrasados já que

o Governo do Maranhão não vem honrando com os
pagamentos conforme ordena a Emenda
Constitucional 94/2016.
Segundo a nova regra, os precatórios a cargo
dos estados, do Distrito Federal e de municípios
pendentes até 25 de março de 2015 e aqueles a
vencer até 31 de dezembro de 2020 poderão ser
pagos até 2020, dentro de um regime especial. O
regime antigo previa prazo até 2024, o que foi
declarado inconstitucional pelo STF.
Ainda de acordo com o novo regime, a
quitação da dívida deverá ser feita por cada ente,
mediante depósito mensal, em conta do TJ local, de
1/12 do valor calculado percentualmente sobre as
respectivas receitas correntes líquidas, apuradas no
segundo mês anterior ao mês de pagamento, em
percentual suficiente para a quitação de seus débitos
(nunca inferior à média do comprometimento
percentual da receita corrente líquida no período de
2012 a 2014). Ademais, o dispositivo estabelece quais
recursos orçamentários podem ser utilizados para o
pagamento, ressaltando-se a possibilidade de
contração de empréstimo.

PRECATÓRIOS: Já completou 60 anos?
Você tem direito a solicitar a
antecipação de uma parte do valor.
Você sabia que quem já tem precatório
expedido e possui mais de 60 anos de idade ou é
portador de doença grave tem direito de receber 100
salários mínimos do seu crédito na frente dos
demais credores?
As doenças que dão direito à prioridade estão
prescritas no artigo 13 da resolução 115 do CNJ: "Art.
13. Serão considerados portadores de doenças
graves os credores acometidos das seguintes
moléstias, indicadas no inciso XIV do artigo 6º da Lei
n.º 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação
dada pela Lei n.º 11.052/2004: a) tuberculose ativa; b)
alienação mental; c) neoplasia maligna; d) cegueira;
e) esclerose múltipla; f) hanseníase; g) paralisia
irreversível e incapacitante; h) cardiopatia grave; i)
doença de Parkinson; j) espondiloartrose
anquilosante; l) nefropatia grave; m) estado
avançado da doença de Paget (osteíte deformante);
n) contaminação por radiação; o) síndrome da
deficiência imunológica adquirida (AIDS); p)
hepatopatia grave; k) moléstias profissionais.
(Incluída pela Resolução n° 123, de 09.11.10)
Parágrafo único. Pode ser beneficiado pela
preferência constitucional o credor portador de
doença grave, assim considerada com base na
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conclusão da medicina especializada comprovada
em laudo médico oficial, mesmo que a doença tenha
sido contraída após o início do processo. (Redação
dada pela Resolução n° 123, de 09.11.10)".
Se você se encaixa em uma dessas
prioridades acima e ainda não solicitou o seu pedido
de prioridade para recebimento da antecipação,
basta apresentar no Sindaftema a Cópia do RG
autenticada e/ou a Cópia autenticada do atestado
médico de doença grave, atualizado e legível, para
que o sindicato entre com o requerimento para
pagamento da parcela prioritária.
É importante ressaltar que, após receber a
antecipação de 100 salários mínimos, o restante do
crédito retornará para a lista que segue a ordem
cronológica. Ou seja, as pessoas que já receberam a
parcela por prioridade, devem aguardar o
pagamento do valor restante na lista geral.

Aniversário de 13 anos do Sindaftema.

Após os discursos, todos se
reuniram em torno de um belíssimo
bolo para cantar os parabéns ao
sindicato.

O Sindicato dos Auditores
Fiscais da Receita Estadual do
Maranhão – Sindaftema comemorou
no dia 05 de abril de 2019 seus 13
anos de fundação.
A passagem do aniversário
aconteceu no dia 11 de março,
porém a data não poderia passar em
branco. A diretoria do sindicato
realizou um Jantar Dançante na casa
de eventos Fábrika Recepções, que
contou com a presença maciça de
filiados, amigos e colaboradores.
A festa foi embalada ao som
das bandas Los Sanchos e Mákina
do Tempo e também foi prestigiada
pelos auditores fiscais que foram
nomeados no início do ano, na
Secretaria de Estado da Fazenda do
Maranhão. Aprovados e
classificados no concurso público
realizado em 2016, os novos colegas
foram apresentados no evento para a
categoria e recepcionados com
aplausos calorosos.

O presidente do Sindaftema,
Raymundo Emídio, não pôde
comparecer à celebração por motivo
de força maior e foi representado
pela vice-presidente, Cláudia Patrícia
Oliveira.
Em um discurso saudoso,
Cláudia lembrou as conquistas
alcançadas pelo sindicato ao longo
de seus 13 anos, pontuando entre

elas, a Desvinculação do teto salarial
do Governador; Recriação do Grupo
TAF; Reposição Salarial de 21,7%;
Incorporação da PR aos vencimentos
dos Auditores Fiscais Ativos e
Aposentados; Extinção do desconto
do FUNBEM; Aquisição de sede
própria administrativa e Sede social
do Araçagy; Realização de Concurso
público para nomeação de novos
auditores fiscais na Secretaria de
Estado da Fazenda e, recentemente,
a mais nova conquista: a portaria que
autoriza a emissão das carteiras
funcionais dos Auditores Ativos, uma
luta antiga do Sindaftema.

Representando o Secretário
da Sefaz, Marcellus Alves, o auditor
fiscal Jomar Fernandes enalteceu a
importância do sindicato em sua
busca constante pela valorização do
fisco maranhense, exaltando ainda o
trabalho dos servidores da Sefaz e
sua atuação para o desenvolvimento
econômico do Maranhão.
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Filiados reduzem mensalidade
sindical do Sindaftema.
Em assembleia geral extraordinária realizada no dia
09 de abril de 2019, os filiados do Sindicato dos Auditores
Fiscais da Receita Estadual do Maranhão – Sindaftema
decidiram diminuir o percentual de desconto da
mensalidade sindical destinada ao sindicato.
Proposta pela diretoria, a redução da alíquota atual
de 1,5% para 1,0% foi aprovada por unanimidade pelos
presentes. Conforme a alínea “f”, artigo 17 do estatuto,
compete à assembleia geral fixar a mensalidade do filiado,
sendo, portanto, soberana a sua decisão.
Na ocasião, o presidente do Sindaftema, Raymundo
Emídio fez uma exposição de motivos para alteração do
índice de contribuição da mensalidade, apresentando a
todos o balanço financeiro de 2018 constando todas as
contas fixas do sindicato. Segundo ele, não há mais
necessidade de aplicação do percentual já que o sindicato
tem conseguido encerrar o mês com saldo positivo, e mesmo
com a diminuição de 0,5%, o Sindaftema terá condições de
liquidar seus compromissos mensais ficando em torno de R$
30 mil reais de saldo remanescente ao fim de cada mês.
Entendendo o 1,5%.
Em assembleia geral realizada no dia 17 de fevereiro
de 2017, os filiados aprovaram o aumento de 0,5% no
percentual de desconto da mensalidade sindical (na época, a
base era 1,0%). A medida foi tomada em decorrência da
incorporação da Associação dos Auditores Fiscais – Aaftema

ao patrimônio do Sindaftema (também aprovada em
assembleia).
Com a dissolução da associação, seus bens e suas
obrigações foram absorvidos pelo sindicato, o que levou o
Sindaftema a propor um reajuste na mensalidade para suprir
as despesas da sede social, destinando exclusivamente para
este fim, o percentual de 0,5%. Passados dois anos da
incorporação, o sindicato conseguiu manter em equilíbrio o
balanço financeiro da entidade, realizando inclusive ações
para reforma e ampliação da sede recreativa no Araçagy.
Locação da sede social.
Durante a assembleia, os filiados também discutiram
o uso da Sede Social, localizada na Praia do Araçagy, para
eventos particulares.
Foi aprovada por unanimidade a isenção de taxa
para o filiado desde que haja consumo de bebida pelo local, e
autorizada a cobrança para terceiros que quiserem alugar as
dependências da sede recreativa.
Os valores e demais critérios para utilização do
espaço serão definidos em um Regulamento Interno que
será elaborado por uma comissão criada especificamente
para definição das regras.

Sindaftema participa de Encontro de Comunicação da Fenafisco.

Profissionais de comunicação
e dirigentes sindicais dos fiscos
estaduais se reuniram nos dias 22 e 23
de abril de 2019, em Brasília, onde
aconteceu o IV Encontro de
Comunicação da Federação

Nacional do Fisco Estadual e Distrital Fenafisco.
A assessora de comunicação
do Sindaftema, Flávia Góes,
participou do evento cujo objetivo foi
servir de intercâmbio entre os

sindicatos que puderam conhecer as
iniciativas de comunicação em cada
região e planejar estratégias de
atuação conjunta em campanhas
como a reforma tributária e
previdenciária.

Sindaftema discute demandas da categoria em Brasília.

filiados à federação. Na pauta, a
mobilização política do fisco a nível
nacional, as reformas previdenciária e
tributária e outros assuntos de
interesse da categoria.

O presidente do Sindaftema,
Raymundo Emídio, acompanhado do
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auditor fiscal maranhense, Antônio
Almeida, participou da 193º Reunião
Extraordinária do Conselho
Deliberativo da Federação Nacional
do Fisco Estadual e Distrital –
Fenafisco.
O evento aconteceu nos dias
24 e 25 de abril de 2019, no hotel
Brasília Imperial, e reuniu dirigentes
sindicais dos fiscos de vários estados

Café da manhã de boas-vindas aos novos auditores.
O Sindaftema ofereceu no dia 07 de maio um café
da manhã aos auditores fiscais que foram empossados no
início do ano, na Secretaria da Fazenda do Estado do
Maranhão.
O encontro foi realizado na sede administrativa do
sindicato. Os novos colegas foram recepcionados pelo
presidente do Sindaftema, Raymundo Emídio, e pelos
auditores Antônio Almeida e Saulo Felisberto.

Sindaftema participa de IV Encontro Jurídico e XII Encontro dos Assessores Jurídicos em São Paulo.
Encontro dos Assessores Jurídicos do Fisco Estadual e
Distrital.
O evento reuniu advogados e dirigentes sindicais
dos fiscos de todo Brasil para discutir a atuação dos
sindicatos filiados na defesa dos servidores públicos
fiscais.
O encontro foi promovido pela Federação Nacional
do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) com apoio do
Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São
Paulo (Sinafresp) e da Associação dos Agentes Fiscais de
Rendas do Estado de São Paulo (Afresp).
A auditora fiscal maranhense, Maria José Pinheiro,
e o assessor jurídico do Sindaftema, Pedro Duailibe,
estiveram nos dias 14 e 15 de maio na capital paulista onde
representaram o sindicato no IV Encontro Jurídico e XII

Eleições Sindaftema. Auditores Fiscais reelegem

Raymundo Emídio para presidente por mais três anos.
No dia 17 de maio de 2019 os
Auditores Fiscais da Receita Estadual
do Maranhão elegeram os seus
representantes para comandar nos
próximos três anos o Sindicato dos
Auditores Fiscais da Receita Estadual
do Maranhão – Sindaftema.
A votação aconteceu das 8h
às 17h, na sede administrativa do
sindicato, localizada no Edifício
Executive Lake Center, bairro
Renascença.
O processo eleitoral teve
apenas uma única chapa “Nova
Integração – Continuar para
avançar!”, encabeçada pelo atual
presidente do sindicato, Raymundo
Emídio dos Santos.
A chapa foi declarada eleita
pela comissão eleitoral com a maioria
dos votos válidos.
Veja a composição da nova
diretoria para o triênio 2019/2022:

DIRETORIA
PRESIDENTE
Raymundo Emídio dos Santos
VICE – PRESIDENTE
Cláudia Patrícia Nunes de Oliveira
DIRETOR GERAL
Antônio José de Almeida Nunes
DIRETOR FINANCEIRO
Hídel Matos Santos
DIRETOR DE ARTICULAÇAO POLÍTICA E
ASSUNTOS PARLAMENTARES
Felipe Lacerda Mariano
DIRETOR JURÍDICO
Maria José Pinheiro Campos
DIRETOR SOCIAL
Ronaldo Oliveira da Silva
DIRETOR DE APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
José Rui Aires Mendes

SUPLENTES
Laudimar de Jesus Santos Rabelo Filho
Georgeane Fonseca dos Reis Motta
Saulo Felisberto Longo
José Maria de Andrade Braga
Luís Henrique Vigário Loureiro
CONSELHO FISCAL
Magno Vasconcelos Pereira
Jomar Fernandes Pereira Filho
Gustavo de Sousa de Oliveira Victório
SUPLENTES
Jorge Luís Castro dos Santos
José Ermenegildo de Araújo
José Manoel da Silva Bezerra
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Confira imagens da Eleição
para o triênio 2019/2022.
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Análise de pendências judiciais.
Quem compareceu à eleição
pode esclarecer as dúvidas
referentes aos seus processos
judiciais diretamente com os
advogados Pedro Duailibe e
Raimundo Pacheco.

O setor jurídico do
Sindaftema aproveitou a intensa
movimentação na sede
administrativa do sindicato durante o
processo eleitoral da escolha da
nova diretoria para sanar algumas
pendências na documentação dos
filiados.

Sindaftema conquista reposição salarial de 6,1% nos vencimentos dos auditores fiscais.
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Em mais uma atuação
vitoriosa, o Sindaftema conquistou
definitivamente o direito à reposição
salarial de 6,1% nos vencimentos dos
auditores fiscais da receita estadual
do Maranhão.
A vitória foi alcançada através
de uma ação impetrada pelo
Sindaftema na justiça, no dia 30 de
maio de 2011, contestando o reajuste

diferenciado que o Governo do
Estado do Maranhão concedeu para
algumas categorias em 2009, através
da Lei Estadual nº 8.970/2009.
Na ocasião, os servidores
públicos estaduais tiveram um
reajuste salarial de 12%, mas
algumas categorias receberam
apenas o percentual de 5,9%, entre
elas, os Auditores Fiscais da Receita
Estadual do Maranhão.
A sentença judicial foi
favorável ao Sindaftema. Além de
implantar o percentual nos
vencimentos, a Justiça determinou
que o Governo do Estado efetuasse o
pagamento das diferenças pretéritas
de 2009 até a presente data.

Apesar da decisão, o
Sindaftema preferiu aguardar que se
esgotasse o prazo para que o
Governo do Estado apresentasse
embargos e recursos ao veredito.
Com a ação transitada em julgado, o
processo entrou na fase de execução
para implantação do percentual nos
contracheques.
O Sindaftema convocou
então todos os seus filiados para
apresentarem toda a documentação
necessária a fim de que o sindicato
possa exigir a incorporação dos 6,1%
a todos os seus filiados e o
ressarcimento das diferenças
pretéritas, assim como aconteceu na
ação judicial dos 21,7%.

Sindaftema reúne pensionistas para esclarecimentos de demandas judiciais.
Os pensionistas filiados ao Sindaftema
estiveram reunidos no dia 22 de maio de 2019, na
sede do sindicato, para obterem esclarecimentos
sobre as demandas judiciais dos 21,7% e 6,1%.
A reunião contou com a presença do
presidente do Sindaftema, Raymundo Emídio, e
dos advogados Pedro Duailibe e Raimundo
Pacheco. Na oportunidade, os pensionistas
agendaram visitas ao judiciário para solicitar
agilidade na implantação do percentual de 21,7%
nos seus contracheques.
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Filiados do Sindaftema
passam a ter assistência
odontológica na rede
credenciada Coife Odonto.
Em maio de 2019 o Sindaftema firmou contrato
com a empresa Odontomaxi para dar assistência
odontológica de qualidade, com cobertura integral, a
todos os seus filiados.
Através da parceria, qualquer filiado poderá ser
atendido, sem custo algum, em qualquer clínica da rede
credenciada Coife Odonto no Maranhão,
independentemente da localidade.
A cobertura também se estende ao estado do
Piauí, porém, o filiado deverá escolher qual o estado de
sua preferência para ter atendimento.
Cobertura
Entre os serviços oferecidos pelo plano
odontológico estão: restaurações, cirurgias, tratamento de
canal, odontopediatria, consultas, periodontia (doenças
na gengiva), endodontia, prevenção, radiologia e próteses.
Atendimento
Para ser atendido em qualquer clínica da rede
Coife Odonto, basta que o filiado apresente a carteirinha
do plano ou a numeração da carteira com o RG.
O filiado que ainda não recebeu sua carteira pode
receber na sede administrativa do sindicato.

Urgência e Emergência a nível nacional
Além da cobertura integral em todo Maranhão, os
filiados do Sindaftema também contarão com cobertura
para urgência e emergência nas clínicas Coife Odonto de
todo país.
Coife Odonto Clínicas Odontológicas
A rede credenciada da Coife Odonto conta com
mais de 170 clínicas presentes em 16 estados do país,
oferecendo aos seus clientes assistência odontológica de
qualidade.
Inclusão de Dependentes
O benefício de cobertura integral sem custo será
apenas aos sindicalizados.
Qualquer dependente poderá ser incluído no
plano, mas seu custo ficará sob a responsabilidade do
filiado. O valor da mensalidade é de apenas R$ 19,00
(dezenove reais) por pessoa.
Para fazer a inclusão, basta comparecer ao
sindicato para preencher a ficha de adesão e apresentar a
autorização bancária para que o desconto da
mensalidade seja realizado em conta corrente.

Consultório de Fisioterapia
Pélvica oferece desconto
a filiados do Sindaftema.
O Consultório de Fisioterapia Pélvica Maiza

• Incontinência urinária e fecal;

Portela firmou convênio com o Sindaftema e está

• Bexiga hiperativa e neurogênica;

oferecendo a todos os sindicalizados 20% de

• Preparação pré-parto e prevenção pós-parto;

desconto em qualquer serviço oferecido pelo

• Disfunções sexuais femininas e masculinas;

consultório.

• Dores pélvicas.

A fisioterapia pélvica trata diversas disfunções
relacionadas à musculatura perineal, responsável

Endereço: Av. dos Holandeses, Ed. Tech
Office, sala 1215, Ponta D'Areia – São Luís/Ma.

pela sustentação de órgãos como a bexiga, útero e

Tel: (98) 98413-2810.

reto, continência urinária e fecal, participação na

Email: maiza_portela@hotmail.com

resposta sexual e até no parto.

Instagram: @fisiomaizaportela

Os tratamentos oferecidos no consultório são:
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Sindaftema participa de abertura do II Curso de
Formação dos novos servidores da Secretaria de
Estado da Fazenda.

O presidente do Sindicato dos
Auditores Fiscais da Receita Estadual
do Maranhão – Sindaftema esteve no
dia 03 de junho de 2019 na solenidade
de abertura do 2º Curso de Formação
dos novos auditores fiscais e agentes
da Receita Estadual do Maranhão,
aprovados no último concurso público
realizado em 2016.
O curso foi realizado pela
Secretaria de Estado da Fazenda, em

parceria com a Escola de Governo do
Maranhão – EGMA. No total,
participaram 43 auditores fiscais e 20
agentes da receita oriundos de
diversos estados, entre eles, Maranhão,
Ceará, São Paulo, Minas Gerais, Piauí e
Paraná.
Além do Secretário da Sefaz e
do Secretário Adjunto, Marcellus Alves
e Magno Vasconcelos, o evento contou
com a presença do diretor da EGMA,

Sindaftema cumpre agenda em Brasília.
No dia 04 de junho, ele
participou das discussões acerca da
Proposta de Emenda Constitucional
nº 45/2019 que trata da simplificação
do sistema tributário nacional.

O auditor fiscal maranhense
Antônio José de Almeida esteve na
capital federal onde representou o
Sindaftema, nos dias 04 e 05 de junho
de 2019, em diversas atividades da
Fenafisco que tinham na pauta, a
Reforma Tributária e a Reforma da
Previdência.

Em seguida, os dirigentes dos
sindicatos dos fiscos estaduais foram
até o Congresso Nacional onde
participaram do “Seminário
Internacional / Experiências em
Previdência Social”, que contou com
a participação de especialistas do
Chile e representantes de órgãos
internacionais, como Banco Mundial,
Banco Interamericano de

Odair José Neves, e do diretor do
Sindicato do Grupo Tributação,
Arrecadação e Fiscalização da Sefaz –
Sintaf/Ma, José Ataídes.

Na oportunidade, os novos
servidores puderam conhecer as
atividades realizadas por diversos
setores da Sefaz. O presidente do
Sindaftema, Raymundo Emídio, fez
uma apresentação da entidade
representativa dos Auditores Fiscais no
Maranhão, dando ênfase a algumas
conquistas obtidas pelo sindicato ao
longo de sua trajetória.

Desenvolvimento e Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
O evento foi promovido pela
Comissão Especial da Reforma da
Previdência, no Auditório Nereu
Ramos da Câmara dos Deputados.
Na manhã do dia 05 de junho,
acompanhado de colegas dos fiscos
de outros estados, Antônio Almeida
realizou visitas a alguns
parlamentares com o objetivo de
buscar apoio para barrar os pontos
da reforma da previdência que
interferirão profundamente na vida
da classe trabalhadora brasileira.
O deputado federal Daniel
Coelho, Líder do Cidadania, foi um
dos parlamentares visitados em seu
gabinete.
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Decreto Estadual regulamenta Gratificação por Desempenho de Gestão Fazendária.
O Governo do Estado do
Maranhão regulamentou por meio
do Decreto n.º 34.922 de 05 de
Junho de 2019, a Gratificação por
Desempenho de Gestão Fazendária
– GDGF, instituída pelo art. 25 da Lei
n.º 10.765, de 29 de dezembro de
2017.
O benefício no percentual de
15% será pago aos servidores que
tenham cargo de direção ou
assessoramento, integrantes da

estrutura organizacional prevista no
art.1º da Lei Estadual n.º 10.151/14,
da Gestão de Negócios, UPCAF, do
COE, NEEF, Nota Legal, Simples
Nacional, Grupos de Auditoria e
Monitoramento Especialista em
Combustíveis, Comércio Exterior e
Energia e Comunicações, desde
que tenham, no mínimo, três
colaboradores sob sua gestão;
Assessoria do Secretário, líderes de
projeto nacional, especial e de ação

Nova Carteira funcional dos
Auditores Fiscais da Receita
Estadual do MA, na ativa.

Após uma longa espera, as novas carteiras
funcionais dos servidores do fisco estadual
maranhense começam a se tornar realidade.
A portaria nº 333/19, que institui o documento
do Auditor Fiscal da Receita Estadual e do Agente da
Receita Estadual, foi publicada no dia 10 de junho de
2019, no Diário Oficial do Estado do Maranhão e terá a
validade de dez anos.
De acordo com a portaria, a nova carteira de
identidade funcional será em policarbonato e terá
alguns itens de segurança como tinta invisível,

estratégica, representantes
COTEPE e membros de Comissões
Temáticas.
A gratificação que substitui a
Participação nos Resultados
incidirá sobre o vencimento base e
será baseada na contribuição dos
servidores para o alcance dos
objetivos e metas estabelecidos
pela Secretaria de Estado da
Fazenda.

irisdescente anti scanner, fundo geométrico e
numismismático, personalização a laser no cristal
interno do policarbonato e QR Code. A intenção é coibir
roubo e falsificação do documento.
A identidade funcional terá validade também
em todo o território nacional e concederá ao auditor
fiscal, no exercício de suas funções, o direito de livre
acesso a estabelecimentos públicos e privados e a
possibilidade de requisitar auxílio de força pública
para garantir o cumprimento de seus deveres.
Vitória dos Auditores Fiscais
A nova carteira de identidade funcional é uma
grande conquista da categoria e do Sindaftema. Ela é
resultado de constantes encontros realizados entre a
diretoria do sindicato e a SEFAZ para discutir a
proposta de um novo documento com mecanismo de
segurança. O Sindaftema trabalhou, inclusive, na
redação da portaria que instituiu a carteira.
Para o presidente do Sindaftema, Raymundo
Emídio, o novo documento de identificação funcional
dará mais confiança ao trabalho dos auditores. “A
carteira funcional é imprescindível para a atuação dos
auditores perante o empresariado, pois com ela
teremos legitimidade e evitaremos alguns
inconvenientes no exercício de nossas funções. Além
disso, com os itens de segurança, ela evitará a ação de
fraudadores que algumas vezes costumam se passar
por servidores do fisco e acabam manchando a
imagem da categoria junto à sociedade”.

Custeio da carteira funcional pelo Sindaftema.
auditores fiscais da receita estadual
na ativa, o Sindicato dos Auditores
Fiscais da Receita Estadual do
Maranhão – Sindaftema decidiu
custear a emissão dos documentos
de seus filiados.

Com o objetivo de agilizar o
processo de confecção das carteiras
de identidade funcional dos
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Empresa responsável
A contratação da empresa
que vai emitir as carteiras também
está sob a responsabilidade do
Sindaftema. Após uma intensa

pesquisa no mercado, a Thomas
Greg & Sons do Brasil Ltda foi a
escolhida para a realização do
serviço. Trata-se de uma gráfica
multinacional que atua em nove
países, trabalha com documentos de
identificação, impressos de
segurança e que atualmente emite a
carteira nacional de habilitação no
Maranhão e em vários estados no
Brasil.

Empossada a nova diretoria do
Sindaftema para gestão 2019/2022.

Em pé: José Hermenegildo, Saulo Longo, Felipe Lacerda, Ronaldo Oliveira, Antonio
Almeida, Raymundo Emídio, José Rui, José Manoel Bezerra, Georgeane Motta, Cláudia
Patrícia Oliveira, Jorge Luís Castro. Sentados: Maria José Pinheiro, José Maria de
Andrade, Hidel Matos, Gustavo Victório, Laudimar de Jesus Rabelo, Jomar Fernandes e Luís
Henrique Vigário.
Aconteceu no dia 24 de junho
de 2019 o Jantar de Posse da Nova
diretoria que comandará nos
próximos três anos o Sindicato dos
Auditores Fiscais da Receita Estadual
do Maranhão – Sindaftema.
O evento foi realizado no
Restaurante Coco Bambu e contou
com a presença dos integrantes da
Comissão que acompanhou todo o
processo de eleição dos novos
dirigentes realizado no dia 17 de maio
de 2019.
Em seu discurso de posse,
Raymundo Emídio enalteceu a união
dos colegas para trabalhar em prol da
categoria e agradeceu a confiança
que os filiados depositaram em seu
trabalho na gestão anterior. “Para que
um trabalho coletivo dê certo, é muito

importante que todos estejam em
sintonia com seus ideais. Acredito que
não será diferente nessa nova gestão,
pois trata-se de uma equipe engajada
nos interesses dos auditores fiscais.
Vamos honrar a confiança que nos foi
depositada ao aprovar a continuidade
do trabalho que vem sendo realizado.”
Será o terceiro mandato de
Raymundo Emídio a frente do
sindicato. Além de sua gestão nos três
últimos anos no Sindaftema, o auditor
fiscal já esteve no comando da
entidade no período de 14 de março
de 2008 a 4 de junho de 2011, quando
assumiu após vacância na
presidência. Entre 2014 e 2016,
também presidiu a Associação dos
Auditores Fiscais do Maranhão –
AAFTEMA.

Comissão Eleitoral: Grigório Tito e Antônio
Amadeu

Podium Serviços Automotivos é a nova parceira do Sindaftema.
Conveniada ao Sindaftema, a Podium
Serviços Automotivos está oferecendo aos filiados
15% de desconto nos serviços de funilaria, pintura,
espelhamento de pintura e polimento cristalizado.
Especializada em funilaria e pintura
automotiva, a oficina está localizada na Rua dos
Búzios, Qd. 35, nº 17– Calhau, São Luís/MA. Tel: (98)
98166-7590.
Acompanhe os serviços realizados também
no instagram: @podiumservicosautomotivos
Para ter direito ao desconto, basta comprovar
a filiação ao sindicato.
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Sindaftema dá início ao processo de
confecção das carteiras funcionais.
Uma nova convocação será
feita no mês de agosto para aqueles
que não puderam comparecer na
primeira chamada.
Carteiras dos Auditores
Fiscais lotados no interior do Estado.
O Sindaftema realizou nos
dias 09 e 10 de julho de 2019 a
primeira convocação para emissão
das carteiras funcionais dos auditores
fiscais ativos, filiados ao sindicato.
A captura de imagem e coleta
de assinatura dos respectivos
servidores foi realizada na sala do
CAM - Centro de Apoio
Multidisciplinar, da Secretaria de
Estado da Fazenda do Maranhão.

O Sindaftema estenderá a
captura de imagem e coleta de
assinatura aos filiados que trabalham

Maranhão consegue linha de crédito
para pagamento de precatórios.

Através de um Mandado de
Segurança, o Governo do Estado do
Maranhão conseguiu uma liminar no
Supremo Tribunal Federal
determinando que a União
providencie a abertura de linha de
crédito especial para que o Estado
possa quitar precatórios submetidos
ao regime especial, com o início do
pagamento das parcelas mensais no
prazo máximo de 30 dias.
A medida foi concedida pelo
ministro Marco Aurélio. O Maranhão
recorreu ao Supremo baseando-se
na concessão de financiamento
especial da Emenda Constitucional
99/2017, que fixou o dia 31/12/2024
como prazo final para pagamento
das dívidas judiciais sujeitas ao
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regime especial de precatórios.
No Mandado, o Estado
apontou a omissão do governo
federal em regulamentar a abertura
do crédito prevista na Emenda, a qual
deveria ser aberta no prazo de até
seis meses contados de sua entrada
em vigor, porém, isso nunca
aconteceu.
O pedido de empréstimo do
Maranhão foi estimado em R$ 623,5
milhões (montante apontado como o
necessário para a total satisfação da
dívida de precatórios até 2024). Ainda
não se sabe qual a instituição
financeira concederá o
empréstimo.
Até o momento, o Maranhão
é o único estado que conseguiu a
linha de crédito. Minas Gerais está
com uma ação semelhante
tramitando no STF. Já Bahia e Goiás
tiveram seus pedidos negados.
Os precatórios são dívidas
que os governos contraem e são
condenados pela Justiça a pagar (a
pessoas físicas ou jurídicas), após o
trânsito em julgado (quando há
decisão definitiva da Justiça depois
do esgotamento de recursos).

nas cidades do interior do MA. A data
será divulgada em breve.
É importante ressaltar que
todos os Auditores Fiscais Ativos
filiados ao Sindaftema poderão tirar a
Carteira de Identidade Funcional sem
custo.
Segundo o presidente,
Raymundo Emídio, a decisão do
Sindaftema de custear o documento
foi tomada para agilizar a emissão da
carteira visto que há muitos anos a
categoria vem reivindicando a nova
identidade funcional.
A entrega do documento será
feita ao próprio servidor, na sede
administrativa do Sindaftema.

Porta Carteira Funcional

O Sindaftema informa
que continuam disponíveis na
sede administrativa do sindicato
as Porta Carteiras Funcionais dos
filiados da ativa que ainda não
compareceram para fazer a
retirada do material.
A Porta Carteira é
personalizada com o nome do
auditor, por isso, sua entrega é
realizada

somente

ao

proprietário mediante assinatura
do mesmo.
O horário de atendimento
é de segunda a sexta, das 8h às
12h e 14h às 18h.

Sindaftema tem adesão de 90% dos
auditores nomeados em 2019.

O Sindaftema encerrou o
primeiro semestre de 2019 com um
alto índice de adesão dos novos
colegas auditores fiscais que
tomaram posse este ano na
Secretaria da Fazenda do Estado do
Maranhão.

No total, dos 35 auditores
fiscais que foram nomeados em
2019, 31 sindicalizaram-se somente
no primeiro semestre. É importante
ressaltar que na primeira
convocação dos aprovados no
último concurso da Sefaz, o
Sindaftema contou a filiação de
quase 100% dos nomeados.
De acordo com o presidente
do Sindaftema, Raymundo Emídio
dos Santos, a sindicalização garante

o fortalecimento e a mobilização da
categoria na garantia de seus direitos
e no avanço de conquistas. “Ficamos
muito felizes com a adesão maciça
dos novos colegas ao sindicato. Isso
nos traz um grande significado, pois
sinaliza o reconhecimento à atuação
do Sindaftema nas lutas em prol da
valorização da categoria. A cada
nova filiação, nós crescemos, temos
mais representatividade, mais voz e
mais força.”

NOVOS FILIADOS
ADALZEMIR DA SILVA BRAGA

JOAO BOSCO MELO E BRITO

MÁRIO DE JESUS DA COSTA OLIVEIRA

ANA CRISTINA COSTA MORAES

JOAO DOS SANTOS PINTO SOARES

MICHELANGELO SOUSA DA SILVA

ANDRÉ MASSA CIPRIANI

JOAO JOSE FARAH RIOS

NELSON MENDES FEITOSA NETO

ANDREA FERNANDES RODRIGUES

JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA

OSVALDO ANTONIO DADICO FILHO

ANTÔNIA FÉLIX MORAES

JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES PESTANA

PEDRO AURELIO DAVI DA COSTA

ANTÔNIO MATTOS DOS REIS

JOSÉ DE RIBAMAR TRANCOSO

PEDRO MONTEIRO TAVARES FILHO

ARTUR GONÇALVES VICENTE

JOSÉ RIBAMAR DE CARVALHO

PEDRO PEREIRA DA COSTA NETO

BREINER JÚNIO MORAES

JUNOT CORDEIRO TRINTA

RAIMUNDA DE JESUS MOTA MENDES

BRUNO DA SILVA FERREIRA

KELDER FIOROTTI

RAIMUNDO DOS MULUNDUS PRAZERES

BRUNO SÁVIO BOGHOSSIAN DOS SANTOS

KELVIN DE ANDRADE OLIVEIRA

RAIMUNDO SOARES ESTRELA

CARLOS FILIPE SILVA DE AZEVEDO

KLELMA AQUINO SALDANHA

RAPHAEL RICARDO SILVA DOS SANTOS

CASSIO NASCIMENTO MINEIRO

LEANDRO BELO FURLAN

RENAN NACÁCIO GOULART

CECÍLIO LIMA DE CARVALHO

LILA CORREA DOS SANTOS

RENATA FRANCISCA RIBEIRO

CELSO NUNES FEITOSA

LUCAS FARGONI DI IANNI

ROBERT FRED GOMES AZEVEDO

CLÁUDIO HENRIQUE P DE PINHO

LUCIANA HITOMI FEREIRA

ROSS LOPES MOUSINHO

ELAINE DA SILVA REIS SALIM DUAILIBE

LUCIANO MORENO DUTRA

RUBENS FRANCO SILVA

FÁBIO DE BONFIM

LUCIMAR SOUSA

STELA BITENCOURT SALES

FRANCISCO BRENO TAVARES CARDOSO

LUIS GUILHERME PIRES GONÇALVES

TALES RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA

FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO BEZERRA

LUIZ FERNANDO FRANZINI F. ROCHA

TATIANA BRAGA XAVIER

FRANCISCO RAFAEL COELHO GOMES

LUIZ GUSTAVO SILVEIRA CHAVES

THOMÁS CARLOS ROMERO

GABRIEL FRANCO PEREIRA

MANOEL DA VERA CRUZ BITENCOURT

VITOR MANOEL RIBEIRO C. S. CUTRIM

GILMARA DE JESUS A MARTINS

MARCIA OLIVEIRA BITENCOURT SALES

WILLYAN BONTORIN DE OLIVEIRA

HEGON GUIMARÃES DA TRINDADE

MARIA AMÉLIA MOREIRA

IGOR SILVESTRE FREITAS GOMES

MARIA DE LOURDES MARINHO AROUCHE

ILNETE RICCI LOBÃO JANSEN FERREIRA

MARIA DE NAZARÉ VEIGAS MARTINS

IRANY MARTINS QUEIROZ MORAES

MARIANA SCHMID BLATTER MOREIRA
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CONVÊNIOS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
IPOG
Instituto de Pós - Graduação e Graduação
Através do convênio firmado com o IPOG – Instituto de Pós – Graduação, todos os
sindicalizados e seus dependentes terão R$ 720,00 reais de desconto no valor total
do curso escolhido.
Unidade São Luís / MA (Rio Anil Shopping) - Tel: (98) 3190-8196.
Unidade Imperatriz / MA - Tel: (99) 3523-3020 e (99) 98405-3949.

Pós - Graduação IDAAM
A instituição possui cursos de especialização, MBA e Pós-Graduação e oferece 20%
de desconto nos cursos de Pós-Graduação nas áreas de Educação, Engenharia e
MBA Executivo.
Av. Daniel de La Touche, nº 987, Centro Empresarial Shopping da Ilha, sala 807 B –
Cohama, São Luís / Ma. Tel: (98) 98411-0848.

UNDB – Unidade de Ensino Superior Dom Bosco
Os valores dos descontos variam de acordo com os cursos e serão informados pela
instituição educacional.
Av. Colares Moreira, 443 - Renascença II, São Luís - MA. Telefone: (98) 4009-7070.
Site: www.undb.edu.br

Academia Personal Group
Plano Mensal: 15%. Plano Trimestral: 20%. Plano Semestral: 22%. Plano Anual: 25%
ü Matriz Ponta D'areia: Av. dos Holandeses, nº 03, quadra 24, lojas 07 – 08, Ponta
D'Areia – Vila Premier / São Luís – Ma. Telefones: 98 3227-8172 / 99133-2316.
ü Filial Calhau: Av. dos Holandeses, nº 04, Gleba A9, Calhau / São Luís – Ma.
Telefones: 98 3015-3786/99174-0790.
Email: contato@personalgroup.com.br / recepcao@personalgroup.com.br/
recepcaocalhau@personalgroup.com.br

ESPAÇO AMÉLIA REIS – PILATES
Além do Pilates, a empresa também oferece outras atividades como Treinamento
Funcional, Fisioterapia e Reeducação do Movimento. Através do convênio, os
filiados têm um desconto de 15% em qualquer um dos serviços adquiridos.
Rua dos Abacateiros, nº 01, Ed. Rio Anil, Lojas 01 e 02 – São Francisco. São Luís /
Ma. Tel: (98) 3235-0318 / 98234-1663 / 98704-9059
e-mail: contato@espacoameliareis.com.br / site: ww.espacoameliareis.com.br

SUPERA – Academia de Ginástica para o cérebro
Curso de ginástica para o cérebro voltado para todas as pessoas a partir de 05 anos
de idade, com aulas ministradas uma vez por semana e com duração de duas horas,
sem limite de idade. Nele, você potencializa a capacidade cognitiva aumentando a
criatividade, concentração, foco, raciocínio lógico, segurança, disciplina e
coordenação motora.
Com o convênio, os filiados possuem 50% de desconto na matrícula e 15% de
desconto na mensalidade.
Rua Auxiliar II, Qd. 01, nº 12, Bairro Cohajap – São Luís/MA. Telefone: (98) 3014 –
1234. E-mail: saoluis@metodosupera.com.br / site: www.metodosupera.com.br

CLAREAR
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA PARA TERCEIRA IDADE

PÓS-GRADUAÇÃO UNDB
30% de desconto no ato da matrícula e 12% nas demais mensalidades.
Av. Colares Moreira, 443 - Renascença II, São Luís - MA. Telefone: (98) 4009-7070.
Site: www.undb.edu.br/pos

BSSP Centro Educacional - São Luís
Descontos diferenciados para filiados nos cursos de pós-graduação.
Mais informações pelo Telefone (98) 98340-5274 ou acesse o site www.bsspce.com.br

MINDS ESCOLA DE IDIOMAS
Através do convênio, os associados e dependentes do Sindaftema têm direito a 40%
de desconto no valor total do curso.
Renascença: Av. Cel. Colares Moreira, 02, Ed. Planta Tower Térreo – São Luis/MA.
Tel: (98) 3313-7850.
Cohama: Av. Daniel de La Touche, 06 – São Luis/MA. Tel: (98) 3131-4900.
Calhau: Av. dos Holandeses, 03, Qd 06 – São Luis/MA. Tel: (98) 3277-7850.

Wizard Idiomas
Além de inglês, ensina também alemão, espanhol, francês, italiano, chinês, japonês
e português para estrangeiros.
• Wizard São Luís – 20% de desconto
Calhau: Av. dos Holandeses, Qd 09, N. º 15. Fone: (98) 3235-3535.
Cohama: R. Domingos Barbosa, Qd 07,Nº 16. Fone: (98)3256-3535.
Cohab – Anil IV: R. Padre Antônio Vieira, Nº 43. Fone (98)3303-8363.
•Wizard Balsas – 20% de desconto
Rua Isaac Martins, 232, Centro. Fone: (99) 3541-5662
• Wizard Imperatriz – 40% de desconto
Tocantins Shopping: Rua Piauí, 580 – Loja 238 – 2º Piso –– Centro. Fone: (99)
3017-0021.
Casa do Estudante: Av. João Paulo II, Qd. 43, L. 01– Jardim das Oliveiras. Fone: (99)
3523-0766.

ACADEMIAS

CLÍNICAS

CB Psicologia
Trata-se de um conceituado consultório comandado pela psicóloga Maria Conceição
de Freitas Barbosa, que oferece serviços de psicoterapia (individual – para jovens,
adultos e idosos – casal, família e grupo), acompanhamento psicológico na gravidez,
parto e puerpério (individual e em grupos) e acompanhamento psicoterapêutico a
pessoas com deficiência e idosos.
Através da parceria, filiados, dependentes e funcionários do sindicato têm direito a
40% de desconto nos serviços acima descritos, de acordo com os valores descritos
na tabela do Conselho Federal de Psicologia.
Av. Colares Moreira, nº 01, Edifício Business Center, 6º andar, Sala 617 –
Renascença II / São Luís – Ma. Tel: (98) 98919-1807. E-mail:
ceicabarbosa@yahoo.com.br

Consultório de Fisioterapia Pélvica Maiza Portela
20% de desconto em qualquer serviço oferecido pelo consultório.
Tratamentos oferecidos: Incontinência urinária e fecal; Bexiga hiperativa e
neurogênica; Preparação pré-parto e prevenção pós-parto; Disfunções sexuais
femininas e masculinas; Dores pélvicas.
Endereço: Av. dos Holandeses, Ed. Tech Office, sala 1215, Ponta D'Areia – São
Luís;/Ma. Tel: (98) 98413-2810 Email: maiza_portela@hotmail.com Instagram:
@fisiomaizaportela

Oligoflora Estética Funcional

Academia da Lagoa
Desconto de 10% na mensalidade. O benefício estende-se à musculação em
qualquer horário, além de todas as modalidades de ginástica.
Rua das Samambaias, Casa 10 - Renascença II, São Luís - MA. Telefone: (98) 32687775. Site: www.academiadalagoa.com.br
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Voltada para o público da terceira idade, realiza atividades de alongamento, fitness,
pilates, hidroterapia, tudo com o acompanhamento de profissionais capacitados. Os
filiados do Sindaftema que utilizarem os serviços da “Clarear Espaço de Convivência”
terão descontos de 15% através do convênio.
Rua das Jaçanãs, 14 - Jardim Renascença II, São Luís – MA. Telefone: (98) 31994375.

25% de desconto em todos os serviços não promocionais oferecidos pela clínica.
Tratamentos oferecidos pela Oligoflora – São Luís: Gordura localizada e celulite,
Depilação a laser, Tratamentos Faciais como rejuvenescimento, hidratação da face,
manchas, cicatriz de acne, drenagem linfática, desintoxicação, flacidez tissular e
muscular.
Rua das Amendoeiras, Casa 23 – Renascença. São Luís / MA. Tel: (98) 3089-4873 /
Whatsapp: (98) 98169-1000

CONVÊNIOS
UNIMED TERESINA
· Isenção total de carência;
· Não exige apresentação de exames médicos no ato da adesão, apenas
preenchimento de ficha de inclusão e declaração de saúde;
· Atendimento de urgência e emergência em praticamente todo território nacional;
(Os hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês não fazem parte da rede
credenciada)
· Parte integrante do Sistema Nacional Unimed, maior rede de assistência médica do
país;
· Hospital de referência em São Luís – UDI HOSPITAL (O hospital São Domingos
não faz parte da rede credenciada
- PÚBLICO ALVO · Filiados do Sindaftema e dependentes diretos:
ü Cônjuge;
ü Filhos com idade até 24 anos que estiverem cursando ensino superior;
ü Enteados
ü Filhos adotivos
- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA · Titular: RG, CPF, Comprovante de residência, Contracheque, Cartão Nacional
do SUS;
· Cônjuge: RG, CPF, Certidão de casamento, Cartão Nacional do SUS;
· Filhos menores: Certidão de Nascimento ou RG, CPF, Cartão Nacional do SUS;
· Filhos com idade até 24 anos universitários: RG, CPF, Declaração da
universidade, Cartão Nacional do SUS;
· Enteados: RG, CPF, Certidão de Nascimento do enteado e documento que
comprove a união dos responsáveis;
· Filhos adotivos: RG, CPF, Certidão de Nascimento e Guarda Judicial.
· Autorização bancária com firma reconhecida.
Tel: (86) 2107-8000

DIOLASER
Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética
50% em qualquer tratamento de depilação a laser; 30% em qualquer tratamento
facial e corporal; 20% em tratamentos invasivos (botox, preenchimento e enzimas).
Corredor principal da entrada amarela, do Tropical Shopping (Renascença), em
São Luís/MA. Telefone: (98) 3303-1005 / Whatsapp: (98) 98509-5909.

Audistore Aparelhos Auditivos
20% na aquisição de aparelhos auditivos, com 02 anos de pilhas grátis e 10% na
compra de acessórios.
Empresa líder em vendas de aparelhos auditivos no mundo e referência em
tecnologia auditiva. Além do desconto no convênio, o associado tem o pagamento
facilitado em até 10 vezes sem juros.
Av. Colares Moreira, 03 Ed. Business Center, Salas 627 / 629, Renascença II, São
Luís – MA. Telefones: (98) 3232-3343, 98129-3176, 99171-6309, 98854-5405.

Podium Serviços Automotivos
15% de desconto nos serviços de funilaria, pintura, espelhamento de pintura e
polimento cristalizado. Especializada em funilaria e pintura automotiva, a oficina está
localizada na Rua dos Búzios, Qd. 35, nº 17– Calhau, São Luís/Ma. Tel: (98) 981667590. Acompanhe os serviços realizados também no instagram:
@podiumservicosautomotivos

Themis Livraria
12% de desconto na compra de livros à vista, com pagamento em espécie, com a
opção de desconto através de débito em conta corrente; 5% de desconto para
pagamento em cartão de crédito sem parcelamento; Compra parcelada em 10 vezes
sem juros na utilização dos cartões de crédito Visa, Elo e Redecard e 05 vezes sem
juros na compra com o Hipercard; Entrega em domicílio gratuita, desde que a
compra seja acima de R$ 300,00 (trezentos reais). Valor inferior será cobrado uma
taxa correspondente ao valor da despesa feita com o transporte.
Monumental Shopping – Av. Colares Moreira, 444, Sobreloja 133b, Renascença II.
São Luís / MA. Fone: (98) 3268-9123.

Óticas Veja
Na compra de qualquer produto óptico, você tem direito a 30% de desconto, com
exceção às seguintes grifes: CARTIER, SILHOUETTE e FENDI, que só terão apenas
15% de desconto.

SUPER HIGIENIZA
HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS
Empresa especializada em limpeza e higienização de diversos ambientes: quartos,
copas, salas e home offices, empresas e automóveis. Através do convênio, os filiados
do Sindaftema terão direito a descontos especiais nos serviços de higienização em
automóveis, sofás e colchões.
Rua da Matemática, nº 0, Valparaíso – Cohafuma / São Luís – Ma. Tel: (98) 32267728 / 98821-7882 / 98868-0694 www.facebook.com/superhigieniza ou
www.superhigieniza.com.br

Coife Odonto Clínicas Odontológicas
O filiado tem atendimento, sem custo algum, em qualquer clínica da Coife Odonto no
Maranhão, independentemente da localidade. Serviços inclusos no plano
odontológico: restaurações, cirurgias, tratamento de canal, odontopediatria, consultas,
periodontia (doenças na gengiva), endodontia, prevenção, radiologia, próteses. Para
ser atendido em qualquer clínica da rede Coife Odonto, basta que o filiado apresente a
carteirinha do plano ou a numeração da carteira com o RG.
Qualquer dependente pode ser incluído no plano desde que pague a mensalidade de
R$ 19,00. O pagamento ficará sob a responsabilidade do filiado e é feito por meio de
débito em conta corrente.

Restaurante Feijão de Corda
10% de desconto à vista e de 5% nos cartões, em todas as refeições oferecidas pelo
local. E ainda terão vantagens na locação do espaço para eventos. O benefício é
válido para associados mediante apresentação da carteira de sócio.
Av. Litorânea. São Luís – MA. Telefone (98) 3233-4717.

SABOR E POESIA EVENTOS BUFFETS

Anjos de Pelo – Centro de Atendimento Veterinário
Oferece serviços de banho e tosa, consultas, cirurgias, acupuntura, ozonioterapia,
medicamentos, acessórios, pousada, transporte, atendimento em domicílio e uma
equipe de profissionais comandados pela renomada médica Gecyene Bezerra.
Desconto de 10% de desconto em quaisquer serviços oferecidos pela clínica. O
benefício não é aplicado nas promoções feitas pela empresa.
Rua Lótus, Qd. 01, nº 10 – Renascença – São Luís/Ma. (Atrás do Edifício Planta
Tower) Tel: (98) 3235-1656 / Whatsapp: (98) 99975-7875. Facebook: Anjos de pelo
oficial

Serviços de cerimonial e buffet para eventos pessoais e corporativos. Aniversários,
casamentos, reuniões empresariais, etc, tudo com cardápios variados e
balanceados, assinados pela chef de cozinha Márcia Poeta. A empresa trabalha
ainda com entrega de quentinhas. Através da parceria, os filiados ao Sindaftema têm
direito a 20% de desconto em qualquer tipo de serviço. Tel: (98) 3236-7175 / 988716428

MALHARIA BEGE
15% de desconto na confecção de camisas personalizadas e fardamento escolar.
Rua Hemetério Leitão, n° 05 - Qd. 17. São Francisco (Atrás da TV Mirante) / São Luís
– MA. Tel: (98) 3235-6293.
e-mail: bege@elointernet.com.br Site: www.malhariabege.com.br

SERVIÇOS / ENTRETENIMENTO
VAL PARAÍSO ACQUA PARK
WIDEX – Aparelhos Auditivos
À vista: 20% de desconto + mais seis meses de pilhas grátis.
Até 06 vezes sem juros: 15% de desconto.
Até 10 vezes sem juros: 10% de desconto.
Além dos descontos, quem adquirir o produto terá um período de 07 dias de teste
domiciliar, para que o mesmo possa comprovar a eficiência de utilização do aparelho.
Rua da Paparaúbas, 26 - QD 19, Sala 12 - São Francisco. São Luis - Maranhão Tel:
(98) 3227-7307 / Fax (98) 3227-7307. E-mail: widexma@yahoo.com.br

Um parque aquático que conta em sua estrutura com diversos brinquedos temáticos,
rampas, tobo-águas; além de espaços climatizados como: Restaurante Self Service,
Bares, lanchonetes, Salão de Jogos, Piscinas (adultos/infantil), Cascatas e
Cachoeiras artificiais, hidromassagem, ampla área verde, dentre outros. Entre os
pacotes promocionais oferecidos há o de 01 grupo formado por sete pessoas que tem
como valor fixo de R$ 1.690,00, o plano para acesso ilimitado por 01 ano. Para os
filiados do Sindaftema o valor é de R$ 950,00. HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO:
Terça a domingo e feriados, das 10h às 17h. Estrada da Pindoba, Nº 3, Pindoba Paço do Lumiar, Maranhão. TELEFONE: (98) 98922-2924 / 9 8269-9095 (falar com
Medeiros)
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CADÊ VOCÊ?
Não têm recebido nossos informativos?
Atualize seus dados e acompanhe as
ações de seu sindicato.

AUDITOR, O SEU SINDICATO
É O SINDAFTEMA!
FAZER PARTE NOS FAZ MAIS FORTE!

SINDICALIZE-SE!
LISTA DE TRANSMISSÃO
NO WHATSAPP
Não tem recebido nossos informes?
Salve nosso número em seu celular
e nos envie uma mensagem com
seu nome solicitando seu cadastro.

(98) 98423.5357
• Não temos grupo e nem enviamos mensagens
por meio de grupos! Nossos informes são
enviados apenas por meio de Lista de Transmissão
(recebimento individual).
• Não atendemos chamadas por whatsapp!
• Evite enviar piadas, correntes, imagens, vídeos
ou demais mensagens que não sejam de interesse
do sindicato.

REDES
SOCIAIS

In Memoriam
Alfredo Salim Duailibe Filho
06/04/2019

