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Terça-feira  

 

Sindsep/MA realiza Plenária Estadual de Eleição 
da Comissão Eleitoral 

O Sindsep/MA realiza hoje, 
8, às 9h, a Plenária Estadual de 
Eleição da Comissão Eleitoral 
para a Eleição da Nova Direção e 
Conselho Fiscal para o Triênio de 
2019/2022, na sede da entidade, 
no Monte Castelo. 

A Plenária é aberta aos fili-
ados do sindicato, entretanto, 
apenas os diretores e delegados 
sindicais de base têm o direito de 
voto. Aos filiados, não é vedada 
a participação, assim como, é de 
prerrogativa dos filiados o direito 

de candidatarem-se, ou serem 
indicados a participarem do pro-
cesso que irá eleger a Comissão 
Eleitoral. 

As eleições do Sindsep/MA 
estão marcadas para acontecer 
nos dias 26, 27 e 28 de Feverei-
ro de 2019, das 09 às 17h, com a 
coleta de votos em urnas fixas e 
itinerantes nos locais de trabalho 
e na sede do Sindicato. 

Os Interessados em candi-
datarem-se aos cargos da Direto-
ria ou do Conselho Fiscal, devem 

inscrever-se em chapas, no prazo 
de 21 de janeiro a 05 de fevereiro 
de 2019 junto à Secretaria da Co-
missão Eleitoral, no horário das 
08h às 12h e das 14h às 18h. 

Todas as normas eleitorais 
constarão do Regimento Eleito-
ral, o qual será pulicado na pági-
na do Sindsep/MA, no endereço: 
www.sindsep.org.br, e fornecido 
cópia aos interessados na Sede e 
nas Secretaria Regionais da enti-
dade. 

10 Frases de sabedoria do livro “Tao Te Ching” 
para sua evolução pessoal 

 

Tao Te Ching, comumen-
te traduzido como “O Livro do 
Caminho e da Virtude”, é uma 
das mais conhecidas e impor-
tantes obras da literatura da 
China. Foi escrito entre 350 e 
250 a.C. Sua autoria é, tradicio-

nalmente, atribuída a Lao Tzi 
(literalmente, “Velho Mestre”), 
porém a maioria dos estudiosos 
atuais acredita que Lao Tzi nunca 
existiu e que a obra é, na verdade, 
uma reunião de provérbios perten-
centes a uma tradição oral coleti-

va versando sobre o Tao (a 
“realidade última” do universo). 
A obra inspirou o surgimento de 
diversas religiões e filosofias, 
em especial o Taoismo e o Bu-
dismo Chan (e sua versão japo-
nesa, o Zen). 

 
01. ”Se você está deprimido, você está vivendo no passado; se você está ansioso, você está vivendo no 

futuro; se você está em paz você está vivendo no momento presente.” 
02. ”Ser profundamente amado por alguém nos dá força; amar alguém profundamente nos dá coragem.” 
03. ”Conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os ou-

tros é força, controlar-se a si próprio é verdadeiro poder.” 
04. ”Pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na defesa.” 
05. ”A alma não tem segredo que o comportamento não revele.” 
06. ”O sábio não se exibe e vejam como é notado. Renuncia a si mesmo e jamais é esquecido.” 
07. ”Preocupa-se com o que os outros pensam, e você será sempre prisioneiro deles.” 
08. ”Tem medíocres suficientes para achar duas bobagens: primeiro que a verdade existe; e segundo que 

ele é dono dela.” 
09. ”Grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos.” 
10. ”Toma consciência dos teus pensamentos; pois resultam em palavras. Toma consciência das tuas pala-

vras; pois resultam em ações. Toma consciência das tuas ações; pois resultam em hábitos. Toma consci-
ência dos teus hábitos; pois resultam em caráter. Toma consciência do teu caráter; pois resultará no teu 
destino.” 

Pense nisso e viva melhor! 
Fonte: motivacaoefoco.com.br 



 

Ano XVII   Nº 3666   Pag 02 
08 de Janeiro de 2019 

Veja quais categorias devem receber reajuste 
com revogação da MP 849 

 

Está previsto para esse 
mês janeiro, com pagamento 
em fevereiro, o reajuste de ín-
dices que vão variar de 4,5% a 
6,3% para cerca de 240 mil 
servidores do Executivo. Esses 
servidores correspondem a 
apenas 10% do total de servi-
dores do Executivo e fazem 
parte de categorias que negoci-
ariam com o governo no final 
de 2015 reajustes parcelados. 
A última parcela é esta que 
está sendo paga graças a revo-
gação da MP 849 pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Ricardo Lewandowski. 
A MP editada pelo governo 
Temer adiava para 2020 o pa-
gamento dos índices já negoci-
ados e tornados lei. 

Com o pagamento dessa 
última parcela o reajuste des-
sas categorias foi de 27,3% 
entre jan/2017 a jan/2019. Já a 
maioria do Executivo está sem 
reajuste desde 2018. Em agos-
to de 2015 cerca de 90% do 
Executivo, entre ativos, apo-
sentados e pensionistas firmou 
acordo bianual (2016/2017) 
num total de 10,8% de reajus-
te. O percentual não repôs se-

quer a inflação do período. Além 
disso, acordos feitos à época ain-
da seguem pendentes. 

 
Conquista histórica 

Nos acordos de 2015 uma 
importante conquista histórica foi 
firmada garantido alteração na 
regra de gratificação para fins de 
aposentadoria. Com isso, pouco 
mais de 300 mil servidores apo-
sentados vão receber agora a últi-
ma parcela referente a incorpora-
ção da média da gratificação dos 
últimos cinco anos de trabalho. 
Essa conquista histórica ajudou a 
corrigir uma injustiça com apo-
sentados e pensionistas quando 
da criação de gratificações de 
desempenho que, na prática, aju-
daram a por fim à paridade, um 
direito constitucional. 

 
Quem receberá o reajuste? 

Entre as categorias que re-
cebem em fevereiro o reajuste 
previsto para esse mês estão, en-
tre outros, carreiras de perito e 
supervisor médico-pericial, car-
reiras tributária e aduaneira da 
Receita Federal e auditoria-fiscal 
do trabalho, carreira de diploma-
ta, oficial e assistente de chance-

laria, analista de infraestrutura, 
gestão governamental, Ipea, 
técnicos do Planejamento, Su-
sep, CVM, magistério federal, 
Banco Central, magistério ensi-
no básico dos ex-Territórios, 
Suframa, Dnit, sendo os quatro 
últimos setores também da ba-
se da Condsef/Fenadsef.  

 
Campanha salarial 

A Condsef/Fenadsef vai 
organizar sua base, que repre-
senta a maioria dos servidores 
do Executivo, em torno de uma 
campanha salarial buscando 
reposição dos salários já con-
gelados da categoria. “Somos 
trabalhadores que sofremos 
com os mesmos impactos de 
corrosão, perda de poder aqui-
sitivo e com salários congela-
dos vamos cobrar reposição em 
2019”, adianta Sérgio Ronaldo 
da Silva, secretário-geral da 
Condsef/Fenadsef. Alguns mi-
nistros do próprio STF consi-
deraram como reposição salari-
al o percentual de 16,3% apli-
cado em seus salários. Os ser-
vidores com salários congela-
dos buscam o mesmo. 

Fonte: Condsef  


