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S

intfesp alerta servidor/a
aposentado/a e pensionista: cuidado
com fraudes de supostos escritórios
de advocacia, falsas associações e falsos
cartórios. Fraudadores acreditam que por
terem mais idade, essas seriam pessoas
com maior diﬁculdade para se manter
atualizadas sobre questões judiciais, o
que facilitaria o golpe. Para a segurança
do/a servidor/a, sindicato orienta que
antes de entrar em qualquer “roubada”,
consulte nossa diretoria e/ou assessoria
jurídica
A Diretoria Colegiada do Sintfesp-Go/To, por
meio de sua assessoria jurídica, ALERTA e
ORIENTA mais uma vez servidores do INSS
e Ministério da Saúde para que desprezem
qualquer correspondência, telefonema, e-mail
ou outra forma de contato de supostos
escritórios de advocacia, associações, falsos
cartórios, que vendem facilidades sobre o
direito a que teriam de receber dinheiro vivo,
com valores elevados decorrentes de
pecúlios, ações judiciais, seguros e outras
invenções que podem gerar prejuízo
irreparável.
O sindicato considera necessário reiterar o
alerta porque muitas associações, “algumas
falsas”, têm procurado servidores,
especialmente aposentados e pensionistas,
para oferecer ações judiciais que ‘garantem’
recebimento de valores de até R$ 80 mil
referentes a gratiﬁcações de desempenho.
“No entanto, na maioria dos casos, os
servidores sequer fazem jus às gratiﬁcações
mencionadas”, esclarece a advogada do
Sintfesp, Josilma Saraiva. Ela explica que os
servidores aposentados e pensionistas têm
sido os alvos fáceis desses fraudadores por
se tratar de pessoas com mais idade e por
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terem maior diﬁculdade em se manter
atualizados sobre questões judiciais.
A assessoria jurídica do Sintfesp-Go/To
ressalta ainda que as inúmeras fraudes têm
se espalhado por todo o País e vêm sendo
denunciadas pelas entidades de servidores
ao Ministério Público e à Polícia Federal.
Como exemplo, cita uma operação do
Ministério Público de Minas Gerais que
denunciou 18 pessoas suspeitas de
estelionado, lavagem de dinheiro e
organização criminosa.
O sindicato orienta ainda para que os/as
servidores/as não assinem nenhuma
procuração que chegue pelos Correios, para
não correr o risco de sofrer dissabores. E, na
dúvida, enfatiza a importância de entrarem
em contato com o Sintfesp-Go/To, para falar
diretamente com a nossa assessoria jurídica,
por meio dos telefones (62) 3224-8232 ou
pelo e-mail juridicosintfesp@gmail.com.
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A Necessidade do Sindicato
por Bertold Brecht
Mas quem é o sindicato?
Ele ﬁca sentado em sua casa com o telefone?
Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas?
Quem é ele?
Você, eu, vocês, nós todos.
Ele veste a sua roupa, companheiro, e pensa com a sua cabeça.
Onde more é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta.
Mostre-nos o caminho que devemos seguir e, nós seguiremos com você.
Mas não siga sem nós o caminho correto.
Ele é sem nós o mais errado.
Não se afaste de nós.
Podemos errar e você ter razão, portanto não se afaste de nós!
Que o caminho curto é melhor do que o longo, ninguém nega.
Mas quando alguém o conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós,
de que serve a sua sabedoria?
Seja sábio conosco!
Não se afaste de nós!
Bertold Brecht foi poeta, teatrólogo e dramaturgo que lutava pela emancipação social da
humanidade. Nasceu em 1898 na Alemanha e morreu em 1956. Era ﬁliado ao Partido Comunista
Independente e se contrapôs ao autoritarismo e violência do governo soviético comando por Stalin.
Suas peças, poesias e demais obra literária formam um dos maiores legados do século XX por
expressarem as lutas, os protestos, a rebeldia e os ideais dos cidadãos comuns que viveram um dos
momentos mais ricos da história da humanidade.

