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Para aposentados a menos de 5 anos, Vem aí o Dia
Nacional do Basta!
férias não gozadas viram pecúnia
As centrais sindicais esSe aposentou a menos de cinco anos e no momento da
aposentadoria tinha férias a gozar? Então você tem direito a
receber o valor em pecúnia (dinheiro), a título de verba
indenizatória. Se você está nessa situação, procure o setor de
Recursos Humanos do seu órgão e solicite. Caso o pedido seja
negado, procure a Secretaria de Assuntos Jurídicos do SindsepPE para entrar com ação judicial.
Para ingressar com a ação, o aposentado deve estar
munido dos seguintes documentos: cópia integral do processo
administrativo em que se requereu o pagamento das férias não
gozadas; procuração (a disposição na de Assuntos Jurídicos do
Sindsep-PE) devidamente preenchida; cópias do RG e CPF;
cópia do comprovante de residência atualizado; e cópia da
portaria de aposentadoria.
Como se sabe, após o período de 12 meses de trabalho,
que corresponde ao período aquisitivo, os servidores têm
direito ao gozo de 30 dias de férias, com o recebimento do seu
salário, acrescido de 1/3. Com a chegada da aposentadoria, o
servidor não terá mais a oportunidade de usufruir das férias, e,
por tal motivo, as férias não gozadas deverão ser indenizadas.
O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Luís
Roberto Barroso, já se pronunciou de forma positiva sobre este
tema, então, é hora de reivindicar!

tão mobilizadas e já divulgaram um calendário de atividades para esta semana, visando mobilizar a população
para o 10 de agosto, Dia
Nacional do Basta! Nesta
terça, 31, às 6h, vai ter panﬂetagem no metrô, nas estações
Central e Joana Bezerra .
No dia 2, panﬂetagem no
Centro do Recife. No dia 7,
está marcada nova panﬂetagem, só que desta vez, nos
Institutos Federais de Educação (IFs) da Região Metropolitana. E, no dia 10 de agosto,
grande ato público a partir
das 15h, na praça do Derby.
O Dia Nacional do Basta!
tem como pauta central a
luta contra todos os retrocessos e retiradas de direitos da
classe trabalhadora.

