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Terça-feira  

Sindsep/MA alerta aposentados e pensionistas sobre 
golpe que envolve Regime Próprio de Previdência 

 

O Sindsep/MA através da 
Secretaria de Assuntos Jurídicos 
e Institucionais, vem informar 
aos seus filiados, que fiquem 
atentos com relação às corres-
pondências criminosas, as quais, 
tratam sobre um suposto dinhei-
ro que aposentados e pensionis-
tas teriam que receber referente à 
restituição/ressarcimento e reem-
bolso do valor pago ao Regime 
Próprio de Previdência. 

Entretanto, os golpistas 
alegam que para terem acesso ao 
valor em questão, seria necessá-
rio o depósito de uma quantia 
relativa ao cadastro de crédito 
bancário, que é justamente nesse 
valor que o golpe é consumado. 

Outras entidades pelo Bra-
sil também tiveram seus filiados 

aliciados, no caso do Sindsep/PE, 
o documento que a entidade teve 
acesso, foi enviado pelo Centro 
Administrativo dos Servidores 
Públicos Aposentados e Pensio-
nistas.  

De acordo com matéria 
feita pelo Sindsep/PE, o Centro 
Administrativo dos Servidores 
Públicos Aposentados e Pensio-
nistas não existe. Outro detalhe 
importante é que o Regime Pró-
prio de Previdência dos Servido-
res Públicos Federais trabalha em 
regime de solidariedade. O servi-
dor ativo paga para o aposentado, 
que por sua vez já contribuiu da 
mesma forma solidariamente.   

É importante que os apo-
sentados e pensionistas fiquem 
atentos, pois o golpe tem a mes-

ma fonte de envio, já que as car-
tas possuem a mesma redação. 

Em uma das correspondên-
cias, o servidor teria R$ 
86.462,00 para receber, mas para 
isso teria que depositar R$ 
1.347,00 em uma conta bancária.  

Por conta dos valores, o 
golpe é bem atrativo para que 
assim, muitas pessoas possam 
ser enganadas.  

O Sindsep/MA pede aos 
seus filiados que comuniquem à 
entidade sobre qualquer corres-
pondência que trate sobre valo-
res a receber. 

Todas as dúvidas podem e 
devem ser tiradas pela Secretaria 
de Assuntos Jurídicos da entida-
de, que está funcionando das 08 
às 14h.  

ACT da Conab é prorrogado pela 12ª vez e nova 
proposta será entregue à empresa 

 

Ao longo da última semana 
assembleias virtuais e também pre-
senciais, respeitando recomenda-
ções de isolamento para combate à 
pandemia de Covid-19, reuniram 
empregados da Conab em torno do 
debate sobre o próximo Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) da 
categoria. Obstáculos no processo 
de negociações levaram o atual 
ACT a ser prorrogado pela 12a 
vez este mês. Nesta quinta-feira, 6, 
às 9 horas, a Fenadsef realiza ple-
nária nacional virtual da categoria. 
A aprovação de proposta para o 
ACT 2020/2021 que será entregue 
à empresa e a eleição da Comissão 
de Negociação estão entre os des-
taques da pauta.   

Participam da plenária 
membros da Direção Nacional da 
Fenadsef e delegados das entida-

des filiadas referendados nas as-
sembleias. É obrigatória a apresen-
tação das atas das assembleias para 
que os delegados sejam credencia-
dos na votação que ocorrerá via 
zoom em respeito às recomenda-
ções de isolamento para combate à 
pandemia de Covid-19.  
Congelamento e férias compul-
sórias 

Outros temas devem ser de-
batidos pela categoria. Assim que a 
Lei Complementar 173/20 foi pro-
mulgada congelando salários dos 
servidores das três esferas a Conab 
imediatamente decidiu congelar 
progressões e promoções dos em-
pregados numa leitura equivocada 
da legislação. Provocada pela as-
sessoria jurídica da Fenadsef, re-
presentante legal da categoria, a 
empresa recuou da decisão e sus-

pendeu o congelamento da conta-
gem de tempo e concessão de pro-
gressões e promoções que seguem 
normalmente.  

Outra questão jurídica que 
está afligindo muitos empregados 
é a imposição de férias compulsó-
rias aplicadas pela empresa sem 
diálogo com a categoria. A Fe-
nadsef novamente procurou a Co-
nab para contestar o posiciona-
mento da empresa e aguarda infor-
mações. O secretário de Assuntos 
Jurídicos, Parlamentares e de 
Classe da Condsef/Fenadsef, Edi-
son Cardoni, acompanha o caso e 
espera que o problema seja soluci-
onado por vias administrativas. 
"Manteremos as entidades filiadas 
informadas para adoção de provi-
dências", adiantou.  

Fonte: Condsef 
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Jurídico 
 

O Sindsep/MA informa 

aos seus filiados, que a 

Justiça Federal do Mara-

nhão, assim como o Tri-

bunal Regional Federal 

da 1ª Região, voltaram a 

funcionar em regime de 

plantão extraordinário, e 

a partir do dia 01 de se-

tembro 2020, poderá re-

tornar ás suas atividades 

normais, conforme deter-

minação constante na reso-

lução Presi Nº 10714057. 

Assim sendo, até o pre-

sente momento, todos os 

processos em tramitação 

física encontram-se com 

seus prazos suspensos. 

Grandes Ideais 
 

Por autor desconhecido 
 

Pense como uma ideia 
pode ser poderosa. Toda grande 
invenção, todo trabalho magní-
fico de arte, toda conquista bri-
lhante começou com uma ideia. 

Não há limites para onde 
uma ideia possa leva-lo. Mes-
mo assim, uma ideia sozinha 
não é suficiente. Ideias são inú-
teis se alguém não as executar. 
Por si só, uma ideia não é capaz 
de fazer nada, não é capaz de 
levá-lo ao sucesso. Ela só passa 
a ter valor quando ações corres-
pondentes são realizadas. 

Você provavelmente já 
teve centenas ou milhares de 
boas ideias, e as únicas que ser-
viram para algo foram as que 
tiveram ação conectada ou cau-
sada pôr elas. Ideias criam va-
lor quando investimos nelas 

nossas ações. De fato, quanto 
mais você age sobre suas idei-
as, melhor essas ideias acabam 
ficando. Por que? Se você nun-
ca age sobre suas ideias, não 
tem que se preocupar, se elas 
não são realizadas ou não. Sa-
ber que você vai ter que agir 
baseado nessa ideia vai fazê-lo 
ter mais foco, ser mais realista e 
obter maior sucesso.  A ação 
impõe uma disciplina saudável 
no seu pensamento, e traz me-
lhores ideias à tona. Uma ideia 
é um mapa para o sucesso e não 
o sucesso em si. 

Uma ideia é um ótimo 
começo, mas só se você agir. 
Respeite e valorize suas boas 
ideias, agindo para transformá-
las em realidade. 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 

7 de agosto é Dia Nacio-
nal de Luta em Defesa 

da Vida e dos Empregos 
  
Objetivo da data também é fortale-

cer o ‘Fora, Bolsonaro’ e lembrar as 
100 mil mortes por Covid-19 que o 

país vai atingir esta semana, por 
falta de uma política de saúde e pelo 
desprezo do presidente com a vida. 

 

Matéria completa em cut.org.br/noticias 

https://www.cut.org.br/noticias/7-de-agosto-e-dia-nacional-de-luta-em-defesa-da-vida-e-dos-empregos-91ed

