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PERDAS SALARIAIS

No governo Flávio Dino, perda salarial dos 
servidores públicos corresponde a 30,81%
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GRUPO OPERACIONAL

APOIO OPERACIONAL

APOIO ADM

APOIO TÉCNICO

NÍVEL SUPERIOR

2015

R$ 1.274,38

2019

R$ 1.667,11 R$ 392,73

PERDA EM DINHEIRO
MENSAL

R$ 5.105,49

PERDA EM DINHEIRO
ANUAL

R$ 25.527,45

R$ 1.464,80 R$ 1.916,21 R$ 451,41 R$ 5.868,33 R$ 29.341,65

R$ 1.904,24 R$ 2.491,08 R$ 586,84 R$ 7.628,92 R$ 38.144,60

R$ 5.698,07 R$ 7.454,07 R$ 1.756,00 R$22.828,00 R$ 114.140,00

PERDA EM DINHEIRO
DE 2015 A 2019



Cleinaldo Bil Lopes
Presidente
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O SINTSEP jamais se deixou
levar por  outros interesses
que não sejam os dos servidores
Todo trabalhador fica satisfeito e feliz quando 
seu salário é pago regularmente, sem atraso e 
sendo reajustado, no mínimo, pela taxa de 
inflação do período (anual). Uma coisa que 
deveria ser simples, automático e justo, porém 
tem sempre alguma pedra no meio do caminho 
impedindo que o fato venha a acontecer. E, 
geralmente, o governo procura ajustar ou equi-
librar suas contas sacrificando os trabalhado-
res. 

Como o Brasil atravessa uma crise econômica e 
sua economia encontra-se em recessão, com 
baixa taxa de crescimento, além de uma taxa 
de desemprego acima de 11% e subemprego 
em uma escala crescente, isso prejudica, 
também, a gestão dos Estados e Municípios, 
que, em alguns casos, ainda não conseguiram 
arcar com o pagamento do décimo terceiro 
salário de 2018 e 2019, bem como a folha de 
pagamento de meses anteriores e o atual. 

Por causa dessa situação desconfortante e 
inquietante, muitos servidores ficam sobressal-
tados em pensar na possibilidade desse fato 
ocorrer, e ora a Deus para evitar tamanho 
desastre. Isso, de certa forma, nos transforma, 
aos poucos, em um servidor pacato, acomoda-
do e sem vontade e disposição para reivindicar 
melhorias salariais junto ao Governo do Estado 
e pleitear uma política salarial que recupere 
nossas perdas salariais. 

Alguns governadores, até mesmo de estados 
sem crise, para justificarem o congelamento de 
salário de seus funcionários, culpam a crise do 
país e arrotam que, ainda assim, estão pagan-
do seus servidores em dia. Como se isso não 
fosse uma obrigação do empregador. O con-
trassenso dessa política salarial de arrocho, 
para os trabalhadores, é que os cargos da 
máquina pública do Estado foram loteados e 
distribuídos aos seus supostos aliados políticos, 
em troca de apoio no Parlamento. 

O tempo passa e sentimos dentro de casa a 
diminuição do nosso poder de comprar e a 
escassez dos bens de consumo essencial, que 
permitiriam darmos uma vida digna aos nossos 
familiares. E, ainda assim, continuamos quietos 
e, de certa forma, conformados com a nossa 
situação, comparado aos funcionários de 
outros estados com salários atrasados.  

Pelo que estamos acompanhando ou, ainda, se 
o governador não mudar sua política de conge-
lamento de salário, tudo indica que o único 
reajuste ou aumento salarial que teremos no 
governo Flávio Dino será através das ações do 
SINTSEP na Justiça. Elas continuam vivas e 
darão fortes alegrias aos nossos filiados! Mas, 
entendemos que é preciso fazer a luta, para 
sermos respeitados como trabalhadores, cida-
dãos e pais de famílias. Neste sentido, estamos 
convocando todos os servidores públicos esta-
duais para um ato cívico em frente ao Palácio 
dos Leões, no dia 13 de março de 2020 (sexta-
-feira). 

Por fim, continuamos firmes no propósito de 
representar bem os nossos filiados e o conjunto 
dos servidores públicos estaduais, na certeza 
de que sindicato é para defender os interesses 
dos trabalhadores, e, jamais, pode ou poderá 
ser chapa branca. Reforçamos que não somos 
contra o Governo do Estado, apenas sabemos 
que o nosso lado é a defesa da nossa categoria. 

O SINTSEP jamais se deixou levar por outros 
interesses que não sejam os dos servidores, 
independente de qual seja o governo de plan-
tão. Precisamos do seu apoio para fortalecer 
nossa luta e garantir nossos direitos e conquis-
tas! 

EDITORIAL



CASA DO SERVIDOR
Rua Raimundo Correia 107 Monte Castelo 
Para maiores informações, entre em contato.

(98) 3301-7104 

SALDO FGTS

NOTA RÁPIDA -  FEPA

O SINTSEP ingressou com uma ação judicial para 
garantir aos seus filiados e filiadas celetistas, que 
recolheram ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) entre 1999 a 2013, a revisão dos 
saldos do FGTS.  O SINTSEP é o substituto proces-
sual na ação e representa tanto os trabalhadores 
aposentados, quanto da ativa.

Têm direito à ação todo trabalhador que tenha 
tido conta ativa no período entre 1999 e 2013, 
além de aposentados e aqueles que já tenham 
sacado o FGTS, a fim de obter a restituição da 
diferença do valor a mais que teriam direito.

Para fazer parte da ação, o trabalhador deve 
dirigir-se ao SINTSEP e apresentar RG e CPF (ou 

SINTSEP ingressa com ação judicial para
garantir revisão dos saldos do FGTS

Confira as novas alíquotas de contribuição ao
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
(Fepa), que entrarão em vigor para todos os
servidores estaduais a partir da folha do mês
de março de 2020

sintsep.estadodomaranhao@hotmail.com 

cópia da CNH); Carteira de Trabalho; comprovan-
te de residência atual; extrato do FGTS dos perío-
dos entre 1999 e 2013 (disponível no site da Caixa 
Econômica Federal); e, se for aposentado, cópia 
da Carta de Concessão de Benefícios.

O não repasse da taxa inflacionária faz com que o 
trabalhador sofra perda do seu poder de compra, 
diminuindo o montante a que tem direito. Ingres-
sar com a ação de revisão do FGTS garante ao 
trabalhador receber o valor correto para o qual ele 
e a empresa contribuíram.

A diferença a ser recuperada do FGTS com a 
correção do INPC pode variar entre 48% a 88% do 
saldo disponível à época.
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FESTA DO SERVIDOR
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Festa do Servidor 2019
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SINTSEP MARANHÃO

@SINTSEPMA

SIGA-NOS
EM NOSSAS
REDES SOCiAIS 

FACULDADES
Maurício de Nassau: 3133-1900
Florence: 3878-2120
Pitágoras: 3878-8010
Santa Fé: 3243-3530/ 2109-0505
Estácio de Sá: 3213-8900/ 3214-6400
UNDB: 4009-7042/ 4009-7070
UVA: 3213-7000/3213-7029

ESCOLAS
Master: 3243-1341
Paralelo: 3231-8538/ 3221-2724
Escola São José: 3251-6564
Colégio Santa Fé: 2109-0505
Colégio Pitágoras: 3878-8010

CENTRO MARANHENSE DE IDIOMAS
E CULTURAS (CEMIC):
(98) 98178-1961

PLANO DE SAÚDE
Corretor Carlos Alberto: 99961-1766/ 98111-0596
Corretora Telma Maria Ferreira: 98878-3660/ 
998286-5230/ 98194-9440

ODONTOLOGIA (Funben)
SEO: 3232-6846/ 98803-6320
Riso: 98115-8461
Belodente: 3232-1780/ 99611-2222/ 98476-0190

OFTALMOCLÍNICA (funben)
Endereço – Av. Jerônimo de Albuquerque, 56
 2º andar (Em frente ao Terminal de Integração da 
Cohab)

ABESP (Clube de Benefícios):
(98) 3181-5136  / (61) 99972-5591 (Whatsapp) / 
(98) 99144-1616 (Whatsapp)
Site: www.abespclube.com.br

BARES E RESTAURANTES
Barraca do Chef – 20% de desconto para filiados
Endereço: Avenida Litorânea, Nº 01 – Próximo à 
Praça do Pescador / (98) 3302-2313/98839-4638
Site: www.barracadochef.com

TELEFONES ÚTEIS
Hospital do Servidor (HSLZ): 3313-4200
Centro Ambulatorial Diagnóstico Holandeses 
(CADH): 3311-4700
Fisioterapia: 3327-7777
Programa de Ação Integrada para o Aposentado 
(PAI): 3218-8776

Muito obrigado a todos que compareceram a mais um ano da tradicional Festa do Servidor promovida 
pelo SINTSEP. Foi uma noite de muita alegria, diversão e confraternização, organizada especialmente 
e com muito carinho para os filiados e filiadas do nosso sindicato. Até a próxima edição!


