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Segunda-feira  

Sindsep funcionará 
apenas um expediente 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Administração, Pa-
trimônio e Finanças informa aos 
seus filiado e sociedade em geral, 
que a partir de hoje, segunda-
feira, 29, a entidade funcionará 
apenas no horário de 08 às 12h. 

O sindicato decidiu por 
funcionar em apenas um expedi-
ente devido à Medida Provisória 
873, que altera a forma de co-
brança da contribuição sindical, 
dificultando assim, as atividades 
das entidades de classes.  

Para que o Sindsep/MA 
continue lutando contra os des-
mandos do Governo Federal, é 
necessário que a sua base fortale-
ça ainda mais a entidade. 

Esse fortalecimento nasce 
primordialmente através da con-
tribuição sindical, que é feita de 
forma voluntária pelo servidor, 
quando no ato da sua filiação, ele 
autoriza o desconto “em folha”. 

Com a MP 873/2019, esse 
mecanismo de contribuição foi afeta-
do de forma absurda, quando o Go-
verno Federal, em um ato insano, 
determinou o fim da contribuição 
através de consignação, em uma clara 
manobra que tem como finalidade 
prejudicar o movimento sindical. 

É nesse momento que a 
base do Sindsep/MA precisa de-
monstrar o seu poder de mobili-
zação, para que juntos, sindicato/
base, possam atravessar esse mo-

mento complicado. 
Vale ressaltar que apenas 

10% do total de filados realiza-
ram o pagamento das suas men-
salidades na entidade, ou fizeram 
transferência bancária. 

Por isso, o sindicato vem 
sensibilizar a base para que possa 
se dirigir à sede da entidade para 
fazer seu pagamento, ou mesmo, 
fazer transferência bancária. 

A contribuição sindical 
continua a mesma, 1% em cima 
do salário bruto. 

Não vamos deixar que uma 
história construída por quase 29 
anos venha ser desmontada por 
um governo irresponsável e sem 
compromisso com a nação. 

 
Encerra-se amanhã o 

prazo para a Declaração 
de Imposto de Renda 
 
O Sindsep/MA informa aos seus filiados que 

as declarações de Imposto de Renda do exercício de 
2018 serão feitas até amanhã, 30 de abril, data que 
encerra a prestação de conta do contribuinte com o 
“Leão”.  

O serviço estará disponível de 8 às 12h, e de 
14 às 18h. 

Além dos informes de rendimento e de 
despesas convencionais, os servidores precisam estar 
em mãos com documentos referentes a imóveis e 
automóveis. Uma novidade esse é ano é quanto ao 
CPF de dependentes. Agora, todos os dependentes, 
de qualquer idade – até recém-nascido – precisam ter 
número de CPF. 
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O Sindicato quer continuar a ajudá-lo. 
Não fique só, mantenha-se sócio. 

 

Pague sua contribuição sindical mensal no pró-
prio sindicato, através de transferência ou de-

pósito bancário para as contas do Sindsep/MA:  

 

A parábola da fé 
 

Por Maurício Louzada (Palestrante motivacional) 
 

Sempre encontramos alguém 
que precisa de holofotes. No círculo 
de amigos, nas reuniões sociais ou 
no trabalho, lá está ele (ou ela) 
pronto trazer todos os holofotes em 
sua direção e tentar brilhar mostran-
do que é maior ou melhor daqueles 
que estão ao seu redor. 

Mas quem brilha por si, 
não precisa de holofotes. A luz 
que encanta, atrai e faz a diferen-
ça não é aquela que se projeta 
sobre uma pessoa, mas aquela 
que vem de dentro, que transbor-
da nos olhos e se propaga em 
todas as direções. E engana-se 
quem imagina que brilhar signifi-
ca necessariamente ser notado 
por outras pessoas. Há quem bri-
lhe desapercebido, quietinho, 
sem fazer barulho… Mas seus 
resultados e ações a médio e lon-
go prazo mostrarão seu verdadei-
ro brilho para surpresa daqueles 

 

que irão dizer: “Não acredito! 
Quem diria, hein? Justo você!!!”. 

É que brilhar nem sempre 
significa ser o centro das atenções 
o tempo todo. Brilhar pode signifi-
car fazer o seu trabalho da melhor 
maneira possível, com ética, justiça 
e dedicação. Pode significar um 
bate-papo na hora do café, falando 
para uma pessoa desmotivada 
aquilo que ela mais precisava ou-
vir. Brilhar pode significar manter-
se calado quando as pessoas preci-
sam do seu silêncio. 

Não precisamos brilhar para 
multidões, mas sim para corações. 
Pode ser um único coração, mas se 
você fizer a diferença irá manter 
seu brilho aceso para sempre na 
vida daquela pessoa. 

Portanto, nunca subestime o 
poder que as pessoas têm por atua-
rem atrás dos bastidores. Em com-
paração a espetáculos de teatro, ao 

cinema e mesmo às palestras, os 
maiores astros provavelmente 
tiveram e têm o apoio fundamen-
tal de pessoas que nunca foram 
reconhecidas pelo que fizeram e 
nem por isso sentem-se injustiça-
das. É que são possuidoras de um 
caráter tão forte e são tão bem 
resolvidas que suas contribuições 
brilham por si, sem precisar estar 
embaixo de um holofote. Suas 
obras são maiores que seus egos. 

Portanto, não se preocupe 
com os holofotes nem tampouco 
com as pessoas que procuram ficar 
sob eles. Projete, de dentro para 
fora, seu profissionalismo, sua éti-
ca, seu amor e sua dedicação. Pro-
mova o brilho que vem de dentro, e 
quando você menos esperar, o 
mundo estará te observando com 
nuances de humildade e sucesso. 
Isso sim é brilhar PRA VALER! 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 


