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5º CONSALEM REFORÇA A luta
peLA REFORMA DO PCCV
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CONCURSO ALEMA
Número de vagas
abertas no concurso
é insuficiente

destaque do Congresso foi a aprovação
de um calendário de lutas pela reforma do
plano de cargos carreiras e vencimentos.

O

5º Congresso dos Servidores
da Assembleia Legislativa do
Maranhão (CONSALEM) foi realizado
nos dias 21 e 22 de novembro, no Plenário Gervásio Santos, na sede da ALEMA, em São Luís.
Na ocasião, a categoria decidiu intensificar a luta pela reforma do PCCV,
tirou dúvidas sobre aposentadoria e
entendeu a importância das manifestações de rua que ocorreram no país no
mês de junho.
“Este é o desafio do servidor, da
população e de todo trabalhador brasileiro: ir às ruas reivindicar seus direitos, negociar, denunciar, fazer manifestações e, sobretudo, não deixar
essa chama da mudança se apagar,
principalmente no Maranhão. Só assim poderemos alcançar nossas reivindicações” – ressaltou o presidente do

GALERIA DE FOTOS
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SINDSALEM, Luiz Noleto.
Além do número expressivo de servidores, o Consalem contou com a presença dos palestrantes Saulo Arcangeli
(Sintrajufe) e Graça Cutrim (SEGEP),
que debateram sobre aposentadoria –
tema do Congresso, Eloy Natan (Bancariosma) e Bira do Pindaré (deputado
estadual), que explicaram os motivos
das manifestações de junho, além dos
dirigentes sindicais Ariel Costa (Apruma) e Nelson Júnior (Anel-MA).
NA LUTA PELO PCCV
Fora os debates, o destaque do Congresso foi a aprovação – por unanimidade – de um calendário de lutas pela
reforma do PCCV. Desde agosto, a
proposta do SINDSALEM está nas
mãos da direção da Casa, que aceitou
negociar e sinalizou a possibilidade de

acordo. Para evitar eventuais atrasos, o
Congresso definiu um prazo, até 10 de
dezembro, para que a ALEMA apresente uma contraproposta aceitável.
ASSEMBLEIAS DE AVALIAÇÃO
Até lá, os servidores decidiram realizar duas assembleias, nos dias 05
e 10/12, para avaliar o andamento das
negociações e para discutir a contraproposta da Casa.
CRÍTICA DA CATEGORIA
Ao fim do Congresso, os servidores
ainda criticaram a postura da ex-presidente do SINDSALEM, Joana Araújo,
e dos dirigentes da ASSALEM, Arnaldo
Serra e João de Deus Ferreira, que viajaram para o Encontro da categoria, em
Alagoas, com diárias pagas pela Assembleia, o que é lamentável.

REFORMA DO PCCV

primeiro passo para a reforma do pccv
E

m reunião realizada no dia 25/11,
ALEMA e SINDSALEM começaram a discutir a reforma do Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV)
dos servidores do legislativo estadual.
Participaram da reunião: os dirigentes do SINDSALEM, Luiz Noleto,
Ricardo Cardoso e José Carlos; os representantes da ALEMA, Eduardo Pinheiro (diretor de RH), Paulo de Tarso
(diretor adjunto de finanças) e Djalma
Britto (procurador-geral adjunto), além
de dirigentes da ASSALEM.
Para o Sindicato, a discussão foi positiva,

pois a direção da Casa já sinaliza a possibilidade de acordo, tendo como base a proposta
de reforma elaborada pelo SINDSALEM.
Durante a reunião, o tesoureiro do Sindicato, Ricardo Cardoso, explicou os detalhes
técnicos da proposta, que reivindica, dentre
outros pontos: a recuperação das perdas salariais dos servidores de nível médio e fundamental, a atualização da gratificação para
chefias, a aplicação do adicional de gratificação por percentual, além da mudança do
interstício para um ano e meio.
Após a explanação, a direção da Casa
se comprometeu a apresentar uma contra-

proposta ao SINDSALEM no prazo de 15
dias. Antes disso, no dia 04 de dezembro,
Sindicato eALEMAvoltam a se reunir para
avaliar o andamento das negociações.
“Sem dúvida, estamos mais próximos
de um acordo sobre a reforma do PCCV.
Felizmente, a ALEMA reconheceu esta
reivindicação histórica da categoria. Esperamos, agora, uma contraproposta aceitável, que finalize o impasse e contemple as
reivindicações dos servidores: valorização
e salários dignos. Um passo importante já
foi dado” – avaliou o presidente do SINDSALEM, Luiz Noleto.

31º Encontro NACIONAL DA fenale

SINDSALEM TEm participação expressiva
AO CONTRÁRIO DE ANOS ANTERIORES,
SINDICATO TEVE PARTICIPAÇÃO EFETIVA.

O

SINDSALEM, representado
pelos dirigentes Luiz Noleto,
Teonília Soeiro, Elisabeth Lisboa e Salomão Fonseca, teve participação expressiva no 31º Encontro Nacional da
FENALE, realizado de 6 a 8 novembro,
em Alagoas.
O ponto alto do Encontro foi a aprovação da “Carta de Maceió”, que teve como
um dos relatores, o presidente Luiz Noleto.
O documento - encaminhado aos Três Poderes - cobra melhorias para a população e
para a classe trabalhadora em geral.
Dentre as principais reivindicações
presentes na Carta, destaca-se o item 10,
proposto pelo SINDSALEM, que pede o
fim das práticas antissindicais contra servidores do Legislativo em todo o país.
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PRESIDENTE LUIZ NOLETO ASSINA DOCUMENTO
EM APOIO aos servidores de alagoas.

mst e servidores se unem contra as
irregularidades no legislativo de alagoas.

REIVINDICAÇÕES
No documento, a categoria reivindica
também, a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que dispõe sobre a organização sindical, o direito de greve e
a negociação coletiva no setor público; a
recuperação do quadro funcional efetivo
das Assembleias Legislativas do país por
meio de concursos públicos, o combate
à terceirização (PL 4.330) e ao “contrato
especial”, o fim do fator previdenciário,
além de saúde, educação e transporte de
qualidade para os brasileiros.

Legislativa de Alagoas, que têm sido
vítimas de perseguições e ameaças por
lutarem por seus direitos e não coadnuarem com os crimes praticados pela
antiga Mesa Diretora da Casa, afastada
recentemente pela Polícia Federal.

SOLIDARIEDADE
Durante o Encontro, o SINDSALEM encabeçou ainda um ato em
apoio aos servidores da Assembleia
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NOTA DE REPÚDIO
O fato lamentável do Encontro ficou por
conta dos dirigentes da ASSALEM, João
de Deus Ferreira eArnaldo Soares Serra. Os
dois, apoiados pela ex-presidente do Sindicato, Joana Araújo, tentaram, sem sucesso,
retirar da Carta de Maceió, o item proposto
pelo SINDSALEM. Logicamente, ninguém deu ouvidos aos três representantes
patronais. A eles, restou apenas o repúdio
dos servidores do legislativo do país.
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CONVERSÃO INCORRETA DA URV

urv: ALEMA deve ENCERRAR DISPUTA JUDICIAL
e pagar perdas salariais de servidores
O

Supremo Tribunal Federal (STF)
determinou que os servidores
públicos estaduais e municipais devem ser
ressarcidos das perdas salariais acumuladas
desde 1994, quando houve a mudança de
moedas de Cruzeiro Real para Unidade
Real de Valor (URV).
Na ALEMA, muitos servidores

ajuizaram ações na Justiça e conquistaram o ressarcimento antes da decisão
do STF. No entanto, outros servidores
da Casa ainda lutam por este direito na
esfera judicial.
Com a decisão do Supremo, o SINDSALEM espera que a ALEMA encerre o
impasse, pagando o que é devido a esses

PROMESSA CUMPRIDA!

DIA DO FUNCIONÁRIO pÚBLICO

LANÇADA CARTILHA COM O
ESTATUTO DO SINDSALEM

servidores. Desse modo, além de cumprir
a determinação da Justiça, a ALEMA teria
um impacto menor em suas contas.
Vale ressaltar que o Poder Judiciário
do Estado, já começou a creditar, desde outubro, as diferenças devidas aos
seus funcionários. Sem dúvida, um excelente exemplo a ser seguido!

FESTA É UM SUCESSO

A

diretoria do SINDSALEM
já começou a distribuir o
Estatuto do Sindicato no formato
de cartilha. Os exemplares estão à
disposição dos servidores e podem
ser retirados na sede da entidade.
Com o lançamento do Estatuto
impresso, mais uma promessa de
campanha é cumprida, o que só ratifica o compromisso e o respeito da
atual gestão com a categoria.
O SINDSALEM informa ainda
que a cartilha do PCCV também
será lançada, assim que a proposta
de reforma for aprovada pela direção da Casa. Servidor, pegue já o
seu exemplar!

pegue a versão impressa
DO ESTATUTO NO sindicato ou
baixe a versão digital em
www.SIndsalem.org!

ALÉM DE FEIJOADA E MUITA MÚSICA, FESTA
CONTOU AINDA COM SORTEIO DE DUAS TVS 32''
PARA SERVIDORES SINDICALIZADOS.

E

m homenagem ao Dia do Funcionário Público, o SINDSALEM realizou uma grande confraternização na sexta-feira (26/10), no BASA
Clube, em São Luís.
Servidores e convidados saborearam a
tradicional feijoada e se divertiram ao som
dos grupos Espinha de Bacalhau (samba),
Companhia Baeta, DJ Neto Myller (reggae) e com as poesias do cantor Luiz Lima.
SORTEIO DE BRINDES
A festa contou ainda com sorteio de
brindes para os sindicalizados, dentre os
principais, duas TVs de 32’’, duas passagens aéreas para o Congresso da Fenale,

em Alagoas, além de livros e CDs.
Os ganhadores das TVs foram os servidores João Demétrio Ramalho Correia
e Arnaldo Soares Serra. Na avaliação dos
presentes, a festa foi um sucesso.
Com a palavra, o presidente do SINDSALEM, Luiz Noleto, agradeceu a presença de todos e lembrou que a confraternização visa, além de entreter, estreitar os
laços da categoria.
O presidente afirmou ainda que a luta
tem dado resultados e que, mantendo a
mobilização, os servidores de todo o país
conquistarão, além de suas reivindicações
históricas, respeito e reconhecimento dos
gestores públicos.
Jornal
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FALTA DE TRANSPARÊNCIA

PROTETOR SOLAR, QUEM VAI USAR?
O

SINDSALEM solicita explicações da ALEMA sobre
uma Ata de Registro de Preços publicada no Diário Oficial da Casa, no
dia 22 de agosto de 2013, que trata
da possível compra de equipamentos
para a segurança de trabalhadores,
tais como: botas, óculos, capacetes,
aventais, luvas, além de 80 cremes
de protetor solar fator 30.
INICIATIVA APROVADA
Vale ressaltar que o Sindicato
não é contra a Assembleia adquirir tais equipamentos e até aprova
a iniciativa, desde que haja real ne-

cessidade e que sejam identificados
os servidores que irão utilizá-los.
INSALUBRIDADE
Para o Sindicato, se existem servidores expostos a riscos, o Poder Legislativo do Estado deveria conceder,
além de itens de segurança, o adicional de insalubridade, direito garantido aos trabalhadores com base no Art.
74, inciso XIII, do Estatuto dos Servidores Públicos do Maranhão.
MAIS TRANSPARÊNCIA
O SINDSALEM ressalta ainda que
desconhece qualquer servidor, seja

estável, efetivo ou comissionado que
faça uso destes itens de segurança,
principalmente do protetor solar, visto
que a maioria trabalha no interior do
prédio da ALEMA.
Desse modo, o SINDSALEM cobra um posicionamento da Casa para
evitar especulações de que os equipamentos serão usados pelos trabalhadores de empresas terceirizadas
que, diariamente, podem ser vistos
na área externa da Assembleia.
Afinal, é dever das empresas
privadas adquirir tais equipamentos para seus empregados e não do
Poder Legislativo Estadual.

CONCURSO PÚBLICO

alema deveria convocar 507 aprovados
mesmo se os 92 candidatos aprovados forem convocados,
ALEMA ainda precisaria chamar mais 415 excedentes para
preencher o total de vagas disponíveis, ou seja, 507.

O

SINDSALEM alerta que
as 92 vagas abertas no
concurso público da ALEMA são
insuficientes para preencher o total de vagas ociosas na Casa. Isso
porque, ao implantar o Plano de
Cargos, Carreiras e Vencimentos
(PCCV) da categoria, a ALEMA
criou 672 cargos, dos quais apenas
165 encontram-se ocupados atualmente.

no quadro funcional da ALEMA.

HÁ VAGAS
Desse modo, mesmo se os 92
candidatos aprovados no concurso forem convocados, a ALEMA
ainda precisaria chamar mais 415
para completar o número de vagas disponíveis.

EXPERIÊNCIA
O Sindicato entende também
que é importante para os novos servidores conviverem com os antigos,
a fim de aprenderem as rotinas de
trabalho da Assembleia. O SINDSALEM informa que está atento ao
caso e continuará firme na luta pelos
novos e antigos servidores .

APOSENTADORIA
Vale ressaltar que este déficit
pode aumentar em breve, visto que
66% dos servidores estáveis e efetivos já estão aptos ou prestes a se
aposentar. Diante disso, o SINDSALEM cobra a convocação urgente dos aprovados no certame a
fim de preencher as vagas ociosas
4
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COMISSIONADOS
Até mesmo, para evitar a contratação de mais comissionados
que, hoje, são maioria entre os
funcionários do Legislativo Estadual, exercendo inclusive, cargos
administrativos que deveriam ser
exclusivos aos servidores concursados.

SAIBA MAIS
Ao lado, você confere a segunda análise elaborada pelo Sindicato sobre o quadro funcional estável e efetivo da ALEMA. Para
mais detalhes, acesse o endereço:
sindsalem-ma.blogspot.com.br.

CONSTATAÇÕES

Na ALEMA, existem 18 servidores efetivos (concursados) e 434 estáveis, totalizando 454;

299 ou 66% já tem mais de 30 anos de serviço,
enquanto 135 ou 30% têm entre 25 e 29 anos;
A média de tempo de serviço entre
estáveis e efetivos é de 31 anos;
Em outras palavras, 30% estão aptos à aposentadoria em 2014 e 40% nos próximos dois anos.

672 é o total de cargos e vagas criados com o
PCCV, sendo que apenas 165 estão ocupados;
Destes, 8 são consultores, 34 são técnicos,
106 são assistentes e 17 são auxiliares;
Pelo PCCV, a ALEMA deveria ter 11 consultores,
238 técnicos, 348 assistentes e 75 auxiliares;
Logo, subtraindo o nº de vagas do PCCV menos o nº de
vagas ocupadas, chega-se a 507 vagas ociosas.
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