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Quinta-feira  

Filiado ao Sintsep-GO conta sua história sobre 
ação judicial do FGTS 

A 

Sindsep/MA elege delegados para a Plenária Na-
cional Ordinária e da Assembleia Geral Extraor-

dinária da FENADSEF/CONDSEF 
 

O Sindsep/MA realizou 
ontem, 05, uma assembleia geral 
extraordinária para eleição de 
delegados para participarem da 
Plenária Nacional Ordinária e da 
Assembleia Geral Extraordinária 
da Federação Nacional dos Tra-
balhadores no Serviço Público 
Federal – FENADSEF/
CONDSEF, que acontecerá no 
dia 13 de fevereiro, no auditório 
do SINDSEP-DF. 

Durante o evento os dele-
gados vão debater e deliberar so-
bre os seguintes pontos de pauta: 
1) Informes;2) Avaliação da 
Conjuntura/Reforma Administra-
tiva; 3) Campanha Salarial 2020; 
4) Calendário de Atividades; 5) Mo-
bilização/Greve do dia 18/03/2020 e 
6) Encaminhamentos. 

O sindicato será representa-
do por Valter Cezar Dias Figuei-
redo (Secretaria de Comunicação) 

e José Ribamar Figueiredo Nasci-
mento (Secretaria de Assuntos Ju-
rídicos e Institucionais) – delega-
dos natos por serem diretores da 
Condsef/Fenadsef; Raimundo Pe-
reira de Souza (Presidente), Mano-
el Cecílio (Secretaria de Forma-
ção), João Carlos Lima Martins e 
Manoel Lages (Secretaria de Ad-

ministração, Patrimônio e Finan-
ças), Joab Pereira Estrela 
(Secretaria de Cultura, Esporte e 
Lazer), Eronildes Pinto Piedade 
(Secretaria Geral), João Batista 
Soares (Regional de Pindaré), Ril-
ton Cesar (Regional de Impera-
triz), Vicência Moraes (base) e 
Rosemeire Ribeiro (Base). 

falta de informação aliada à teimosia 
pode gerar, muitas vezes, graves 
prejuízos. No caso de ações judiciais 
envolvendo servidores públicos – a 
depender da natureza da ação – o 
prejuízo pode ser incalculável. Infe-
lizmente, este foi o caso do senhor 
Davi Pereira da Silva, de 55 anos. 
Servidor da Funasa e depois do Mi-
nistério da Saúde, ele ingressou no 
serviço público em 13 de abril de 
1987, como empregado público. 

“Ingressei como celetista. De-
pois no governo Collor, em 1990, 
conseguimos a vitória de passarmos 
ao regime jurídico único e, desde 
então, ter acesso aos benefícios da 
carreira estatutária”, disse. 

Servidor do Ministério da Saúde 
cedido ao município de Goiânia, Davi 
recentemente foi convidado a entrar 
com ações judiciais para ter direito a 
receber valores do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) do perí-
odo em que já era estatutário, e outra 
relacionada ao PIS/Pasep. 

“Um colega, servidor como 
eu, que trabalha na UPA do Jardim 
Itaipu, me convidou a entrar com as 
ações. Disse que eu poderia ganhar 
uma bolada. Embora não fosse advo-
gado com OAB, ele era formado em 
direito, e tinha um escritório com um 
sócio que assinava as ações”, relatou. 

De acordo com Davi, ele adver-
tiu o colega que queria receber valores 

referentes a ações judiciais, mas que 
não queria que fossem relacionadas ao 
período celetista ou ao PIS/Pasep. “Eu 
disse a ele: eu não quero que mexa 
com FGTS nem PIS/Pasep, pois estou 
perto de aposentar. Ele então me falou 
de duas ações: uma de R$ 9 mil, outra 
de R$ 30 mil, mas não especificou. Eu 
disse que as que fossem abaixo de 60 
salários mínimos, tudo bem. Nós fo-
mos conversando… eu inclusive che-
guei a ir ao Pará conversar com mais 
colegas para falar sobre isso. Mas, em 
nenhum momento ele disse que iria 
entrar com essa do FGTS. Eu confiei 
nele, pois o conhecia há muito tempo, 
e assinei a procuração”, detalhou. 
Mais informações em condsef.org.br. 
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Baile dos 
 

 

O Sindsep/MA através da 

Secretaria de Cultura, Espor-

te e Lazer, realizará no dia 

16 de fevereiro, o Baile dos 

Indignados, comemorando 

os 30 anos da entidade. 

O evento vai acontecer na 

Aserma, das 13 às 18h, com 

a animação da Banda os Tra-

paceiros. 

Coral UFMA abre inscrições para vozes masculi-
nas adultas 

Se você é adulto e está in-
teressado em vivenciar uma rica 
experiência musical e humana, 
por meio do canto coral, inscreva
-se no Coral UFMA. As inscrições 
gratuitas para vozes masculinas 
estão abertas até 11 de fevereiro, 
no portal www.cultura.ufma.br. A 
primeira reunião também será dia 
11 de fevereiro, às 18h30, no Pa-
lacete Gentil Braga (Rua Grande, 
782, Centro), em São Luís-MA. 

A realização é da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura 
(Proec), com promoção da Dire-
toria de Assuntos Culturais (Dac) 
da UFMA. Informações: 98 3272 
9361 e 9366. “O Coral UFMA é 
uma ação extensionista que tra-
balha a formação em música, por 
meio de atividades de educação, 
leitura musical e dinamização de 
repertórios de canto coral”, afir-
mou a diretora da Dac, Li-Chang 
Shuen Cristina Silva Sousa. 

O Coral UFMA é o anfi-

trião do Festival Maranhense de 
Coros (Femaco), que ocorre há 
39 anos, na cidade de São Luís, 
reunindo corais regionais e naci-
onais. Com regência de Angélica 
Vieira da Silva Marques, o Coral 
UFMA realizará os ensaios às 
18h30 às 20h, em dois dias na 
semana, a serem estabelecidos na 
primeira reunião. O grupo existe 
há 46 anos e participa de festi-
vais por todo o Brasil. 

Fonte: UFMA 

Ânimo para que a vida nos sorria 
 

Autor desconhecido 
 

A vida nos dá o melhor 
e o pior, mas podemos decidir 
qual dos dois vai permanecer 
conosco dia após dia. É essen-
cial descobrirmos aquilo que 
nos faz bem, encararmos com 
positividade o que o amanhã 
nos reserva, e não desistirmos, 
mesmo que às vezes as coisas 
não estejam correndo do jeito 
que pretendemos. 

E para isso temos um Aju-
dador mais sábio que qualquer 
ser humano: Deus. É unicamente 
Ele que pode conceder uma espe-
rança inigualável aos nossos co-
rações. É apenas através do seu 

poder que o que parece impossí-
vel aos nossos olhos se pode rea-
lizar. Se buscarmos seus cami-
nhos podemos ter certeza que 
nunca sairemos decepcionados. 

As grandes vitórias não são 
alcançadas sem estratégia e, mui-
to menos, conseguidas de um dia 
para o outro. Critério nas esco-
lhas, persistência no caminho e 
espírito de sacrifício sempre se-
rão grandes aliados. Sem dúvida 
que se levarmos tudo isto em 
consideração a vida, mais tarde 
ou mais cedo, acabará por nos 
sorrir. 
Fonte: mundodasmensagens.com  


