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OMISSÃO NÃO É OBJETIVO ESTATUTÁRIO
O papel do Sindicato e as denúncias de Nepotismo
Perante a sociedade capixaba, o SINDILEGIS tem-se legitimado como entidade independente de
governos, prestando relevantes serviços, seja na defesa de seus sindicalizados, seja na defesa de
seus objetivos estatutários. Muito o mais poderia estar sendo feito, mas os pequenos e firmes passos
dados caminham na direção certa.
Gostaríamos é claro de assumir papel de maior relevância no cenário capixaba, embora poucas
instituições o façam categoricamente, podendo citar a Ordem dos Advogados do Brasil, que tratando
da organização de sua entidade, no Título II da Lei n. 8.906/1.994 assim dispõe: “TÍTULO II - A
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CAPÍTULO I - DOS FINS E DA ORGANIZAÇÃO: Art.
44. A Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, serviço público, dotada de personalidade
jurídica e forma federativa, tem por finalidade: I – defender a Constituição, a ordem jurídica do
Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela boa
aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e
das instituições jurídicas;”
É de se notar a grandiosidade deste diploma que consagra à OAB o ímpar papel de defensora da
Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e da justiça
social. É com este preâmbulo que se forma o estatuto de uma grande entidade. E, é também nessa
linha de construção que propugnamos nosso Sindicato como guardião e defensor desses mesmos
valores.
Assim, indiscutível que, cabe ao Sindicato o papel cidadão de contestar os atos dos Administradores
Públicos que estejam em desacordo com a Constituição, com as leis, com a moral e a Justiça.
Em tempos de clamores veementes frente à corrupção, pedidos categóricos pelo resgate dos valores
e da ética, não compreendemos as críticas apresentadas frente à ação do Sindicato em defesa de
seus objetivos estatutários e da sociedade capixaba.
O Sindicato não pode se furtar a apresentar as denúncias fundamentadas e documentadas que
recebe, pois a omissão não consta em nossos objetivos estatutários. Ao contrário é causa de infração
estatutária.
Toda essa discussão em torno do tema (nepotismo), só reforça a conclusão que de fato perdemos o
rumo das coisas, que os valores estão sendo invertidos, que a honestidade é a exceção, ou como
dizem, para os ingênuos.
Os que promovem e buscam um verdadeiro Estado Democrático de Direito são apontados e
escorraçados, enquanto os que vivem de privilégios são amparados como vítimas. Mas, a covardia
também não consta das nossas finalidades, o Sindicato não pode se omitir, não pode recuar, não
pode conformar com esse estado de coisas. Seu nome é LUTA, é DENÚNCIA, é INCONFORMISMO.
O nepotismo já foi enfrentado pelo STF com a edição da Súmula Vinculante nº. 13, abolindo no
âmbito Federal, Estadual e Municipal, esta prática nefasta.
Se perdemos o nosso rumo, se perdemos a nossa identidade, é chegada a hora do resgate. Quando
defendemos a ilegalidade é chegado o momento de repensar nossos valores, nossa vida, nossa luta.
Pois se passamos a negociar coisas que o dinheiro não deveria poder comprar, não teremos
condições de lutar por aquelas em que ele é necessário.
A Diretoria

ABONO NATALINO I

ABONO NATALINO II

Sindicato protocola requerimento
solicitando também o pagamento do
abono natalino aos servidores
aposentados que estão vinculados à
limitação do teto remuneratório e que
foram discriminados no último ano.

O
Sindilegis
convoca
os
servidores
em
geral
a
sensibilizarem
os
nossos
Parlamentares para a concessão
do
nosso
abono
natalino
(Processo n.º 83646)

SINDICATO SE PREPARA PARA
REQUERER O PAGAMENTO DOS
11,98%
Após a publicação da decisão do
Ministro Og Fernandes que não
conheceu do recurso interposto pelo
Estado e confirmou a sentença que
concedeu os 11,98% aos nossos
servidores, o Sindicato está promovendo
todos
os
meios
necessários
(administrativos e judiciais) para o
pagamento das verbas.
EXPECTATIVA PARA RECEBIMENTO
DO ATS:
Tendo sido reconhecido pela Casa o
direito à revisão do Adicional de Tempo
de Serviço, o Sindicato está na
expectativa de que a ALES promova o
pagamento
das
retificações
dos
adicionais dos servidores ate o final do
ano. Fiquem de olho!

SINDICATO REPUDIA O ANONIMATO

O Sindicato esclarece que todas
as
suas
denúncias
e
requerimentos são devidamente
identificados e assinados.
O Sindicato não se esconde sob o
manto do anonimato e não se
responsabiliza pelas denúncias
apócrifas.

PRESENTE DE NATAL????

Será que o Presidente da Casa
antes de assumir a Prefeitura de
Linhares irá presentear seus
servidores corrigindo algumas
injustiças: 11,98%, reajustes,
abono, ATS, entre outros???

ATENDIMENTO JURÍDICO

PLANO DE SÁUDE

Desde que a Assessoria Jurídica do
Sindicato foi efetivamente implantada já
foram feitos mais de 56 requerimentos
administrativos coletivos, 11 requerimentos
administrativos individuais, 3 ações judiciais
coletivas e 8 ações individuais, além de
diversos atendimentos.
Servidor agende seu horário, faça a sua
consulta. O Sindicato é NOSSO.

O
Sindilegis
comunica
aos
seus
sindicalizados que desde o dia 12/11, em
virtude de parceria médica e odontológica
firmada
com
a
ABTS
estará
disponibilizando a contratação com planos
de saúde. Estamos de plantão na sede do
Sindicato para que você sindicalizado
escolha o plano de saúde que melhor se
encaixe nas suas necessidades e nas de
sua família. Informações pelo telefone (27)
3345 6389

Informações pelo telefone (27) 3345 6389

