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Quarta-feira  

 

Sindsep/MA realiza atividade 
de imunização ao Influenza 

 

O Sindsep/MA realiza na 
próxima sexta-feira, 10, 
das 08 às 12h, um ato de 
imunização contra o vírus 

da Influenza (gripe). 

O Sindsep/MA por diversas 
vezes alertou os seus filiados so-
bre o erro de uma ação que vise 
pleitear os valores de FGTS.  

Por diversas vezes a entida-
de fez matérias esclarecendo os 
perigos de tal ação, até mesmo 
informando que o servidor com 
essa ação migrará do Regime Ju-
rídico Único (RJU) para a CLT. 

Entretanto, mesmo com 
todos os alertas, vez ou outra essa 
pauta volta às discussões. Desta 
vez, a Condsef/Fenadsef veio 
corroborar os alertas do Sindsep/
MA com relação às ações pleite-
ando valores do FGTS. 

Segundo uma nota veiculada 
pela entidade, é necessário que os 
servidores tenham clareza das ar-
madilhas das ações, que impõem 
renúncias a diversos direitos. 

 A nota esclarece que "a 
ação buscaria o pagamento dos 
valores relativos ao FGTS dos 
servidores após 1990, quando 
eles deixaram de ser regidos pela 
legislação aplicável aos demais 
trabalhadores – a CLT – e foram 
transpostos ao regime estatutá-
rio". O que não estão sendo di-

Sindsep/MA e Condsef/Fenadsef esclarecem pontos 
sobre ações que pleiteiam valores do FGTS 

vulgadas amplamente são as gra-
ves consequências dessas ações 
na vida dos servidores uma vez 
que para ajuizar uma ação dessa 
natureza o servidor renuncia aos 
seus direitos de quando ingressou 
no serviço público.  

Essa têm sido a leitura ado-
tada por juízes em casos já anali-
sados em que foi reconhecido o 
direito ao FGTS. Em fevereiro, o 
Sindsep-PE divulgou alerta se-
melhante. Em Petrolina, a 1a Va-
ra do Trabalho deferiu em parte 
uma sentença de um servidor que 
terá direito ao FGTS, mas terá 
que sair do Regime Jurídico Úni-
co (RJU) e migrar para a CLT. 

 
Perda de direitos  

Como consequência da mi-
gração o servidor perde diversas 
rubricas em seu contracheque, 
incluindo adicionais por tempo 
de serviço a que faz jus e a grati-
ficação de desempenho do setor, 
ficando apenas com o vencimen-
to básico, que segundo a tabela 
do ano passado gira em torno de 
R$ 1.880. "É importante que o 
servidor público observe isso, 

pois as rubricas são diferentes e 
variam por categoria, lembrando 
que o Vencimento Básico é o va-
lor que vem sendo considerado 
nessas ações que a Justiça tem 
recebido sobre pagamento de 
FGTS a servidores", destaca Sér-
gio Ronaldo da Silva, secretário-
geral da Condsef/Fenadsef. "Num 
cenário como o que vivemos, de 
congelamento, arrojo salarial e 
austeridade, é preciso ter atenção 
redobrada para não cair em can-
tos de sereia que prometem ga-
nhos, mas escondem perigosas 
armadilhas", acrescenta.  

A orientação, portanto, é 
para que o servidor avalie com 
cautela a decisão de ingressar 
com essa ação. "Ajuizar uma 
ação como essa significa renunci-
ar às garantias do regime estatu-
tário, as quais, especialmente em 
tempos de Reforma Trabalhista, 
são superiores às oferecidas pela 
CLT aos trabalhadores da inicia-
tiva privada", destaca a nota da 
assessoria jurídica.  

A nota pode ser acessada no 
site do Sindsep/MA (sindsep.org.br). 

Com informações da Condsef. 



Ano XVII   Nº 3746  Pag 02 
08 de Maio de 2019 

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:  

 

 

O verdadeiro desapego 
 

Por autor desconhecido 
 

Um cidadão fez voto de 
desapego e pobreza. Dispôs de 
todos os seus bens e proprieda-
des, reservou para si apenas 
duas tangas, e saiu Índia afora 
em busca de todos os sábios, 
medindo na verdade o desape-
go de cada um. Levava apenas 
uma tanga no corpo e outra pa-
ra troca, sempre necessário. 

Estava convencido de 
não encontrar quem ganhasse 
de si em despojamento, quando 
soube de um velho guru, bem 
ao norte, aos pés do Himalaia. 
Tomando as direções, parte ao 
encontro do velho sábio. 

Quando lá chegou, triste-
za e decepção! Encontrou terras 
bem cuidadas, um palácio faus-

toso, muita riqueza, muita pom-
pa. Indignado, procura pelo guru. 
Um velho servo lhe diz que ele 
está em uma ala dos magníficos 
jardins com seus discípulos, estu-
dando desapego. Como era costu-
me da casa Ter gentileza para 
com os hóspedes, o servo convi-
da o andarilho para o banho, re-
pouso e refeição, antes de se diri-
gir à presença do sábio. 

Achando tudo muito estra-
nho, o desapegado aceita a suges-
tão. Toma um bom banho, lava sua 
tanga usada, coloca-a para secar no 
quarto e sai em busca do guru. 
Completamente injuriado, queria 
contestar e desmascarar aquele que 
julgava um impostor, pois em sua 
concepção desapego não combina-

va com posses. Aproxima-se do 
grupo, que ouve embevecido as 
palavras do mestre e fica rumi-
nando um ardil para atacar o gu-
ru, quando, correndo feito um 
doido, chega um dos serviçais 
gritando: 
– Mestre, mestre, o palácio es-
tá pegando fogo, um incêndio 
tomou conta de tudo. O senhor 
está perdendo uma fortuna! O 
sábio, impassível, continua sua 
prédica. O desapegado viajante 
das duas tangas dá um salto e 
sai em desabalada carreira, gri-
tando: 
– Minha tanga, minha tanga, o 
fogo está destruindo minha 
tanga… 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 


