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O SINDSALEM denuncia 

o mau uso de recursos 
públicos pela Assembleia Legis-
lativa do Maranhão e cobra expli-
cações sobre o que já está sendo 
chamado de “farra dos quitutes”. 

Edital publicado no Diário Oficial 
do dia 12 de agosto de 2013 revela 
que a ALEMA poderá gastar, nos 
próximos 12 meses, a bagatela de 
R$2.248.620,00 (dois milhões du-
zentos e quarenta e oito mil e seiscen-
tos e vinte reais) com a contratação 
de um buffet e de uma floricultura.

NEM TUDO SÃO FLORES 
 Desse montante, R$185 mil 

devem ser gastos apenas com a 
confecção de arranjos e coroas de 
flores de 16 tipos diferentes, dentre 
as quais: Liatria, Gypsophila, An-
túrio, Bromélias, Orquídeas, Rosas 
Importadas, dentre outras. Algumas 
das flores deverão estar em cache-
pots (espécie de vaso de madeira) 
com Tuia Holandesa. Coisa fina. 

DINHEIRO PELO RALO
Já com o buffet, o gasto é mais 

salgado. Quer dizer, COM salga-
dos, jantares, locação de espaço 
físico, mesas e cadeiras. Em outras 
palavras, a organização de eventos 
institucionais na Capital e no interior 
do Estado custará aos cofres públi-
cos o restante da quantia menciona-
da ao lado, ou seja, R$2.063.620,00. 

ACEPÇÃO DE PESSOAS?
Dividido, ao que parece, pelo 

cacife de quem participa dos even-
tos, o buffet servirá coffee breaks, 
coqueteis e refeições tipo I, II ou III. 

CARDÁPIO VARIADO
O cardápio variado é de dar água 

na boca e oferece, além de salgadi-
nhos tradicionais, as seguintes op-
ções mais chiques: canapés, crois-
sants, sanduíches de peito de peru 
defumado, rissoles, beirute, queijos 
e biscoitos diversos, blanquet de 
peru, pastel húngaro, fusilli, raviolli, 

dentre outras iguarias exóticas que 
muito maranhense nunca viu, 
nem comeu e nem ouviu falar, tais 
como: voul-au-vant de camarão e 
bacalhau, profiteroles, lombinho ca-
nadense com laranja glaçada, cane-
loni de peru com chutney de manga, 
além de sobremesas e refrigerantes 
normais, zero, light e diet. 

É comida e bebida, mais do que 
suficiente, pra granfino nenhum bo-
tar defeito e pra satisfazer a comilan-
ça desenfreada do dinheiro público.  

QUESTIONAMENTOS
Diante do exposto, o SINDSA-

LEM pergunta: você, servidor ou 
cidadão, será que vai ser convidado 
para participar deste banquete, pago 
à custa do erário? Será que na ALE-
MA são realizadas tantas recepções 
e festas que justifiquem edital com 
este valor? E o Ministério Público 
do Maranhão e o Tribunal de Con-
tas do Estado, o que acham disso? 
Afinal, legislamos ou festejamos?

NEM DONA REDONDA, personagem da novela saramandaia, daria conta de comer tantos salgadinhos e jantares.

ALEMA pode 
gastar, nos 
próximos 12 

meses, mais de 
R$2 milhões com 

salgadinhos e 
jantares. Sem 

falar nos R$185 
mil com arranjos 

e coroas de 
flores. O MAU USO 

DOS RECURSOS 
PÚBLICOS JÁ ESTÁ 
SENDO CHAMADO 
DE "FARRA DOS 

QUITUTES".
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DEPUTADO ARNALDO MELO: O 
PRESIDENTE DE UM OUVIDO SÓ

A natureza, sabia-
mente, nos pre-

senteou com cinco sentidos 
para percebermos melhor 
a realidade. Se utilizarmos 
com eficiência esses senti-
dos, a possibilidade de co-
metermos erros em nossas 
decisões diminui conside-
ravelmente.

Cada sentido capta as 
informações por meio de 
órgãos. Para ouvir, ela 
nos deu dois, os ouvidos. 
A captação dos sons em 
forma de informação vem 
sempre com ruídos. Daí 
a importância de utilizar-
mos sempre com eficiên-
cia os dois ouvidos.

A queda de braço des-
necessária criada pelo 
presidente da ALEMA, 
deputado Arnaldo Melo, 
com a atual direção do 
SINDSALEM só pode 
se justificar por um dos 
seguintes motivos: seria 
ele moco ou um antide-
mocrático avesso a novas 
ideias? Segundo a asses-
soria do presidente, ele 
é um democrata, mas os 
últimos ataques contra 
o Sindicato levam a crer 
que a primeira opção faz 
mais sentido.

Na visão do SINDSA-
LEM, para ser um demo-
crata, de verdade e não 
de fala, Arnaldo Melo 
deveria escutar com os 
dois ouvidos. Será que é 

verdade o que dizem da 
direção do Sindicato? As 
propostas apresentadas 
pela categoria são inviá-
veis? O que ele ganhará 
no futuro ao ser reconhe-
cido pela sociedade como 
um deputado que tentou 
destruir uma organização 
sindical construída de 
forma legítima e demo-
crática?

A direção do SIND-
SALEM ressalta que não 
abrirá mão de lutar pelos 
direitos e reivindicações 
dos servidores do legisla-
tivo estadual. No entanto, 
por entender os limites 
da entidade, fará o que ti-
ver de fazer utilizando os 
dois ouvidos. O Sindicato 
defende a proposta de re-
forma do PCCV por con-
siderá-la a mais correta e 
também por ser um anseio 
histórico da categoria. 

Agora, todos nós do 
SINDSALEM, direção e 
servidores filiados, quere-
mos e temos a obrigação 
de escutar o que pensa 
Arnaldo Melo sobre a 
nossa proposta. Talvez, o 
presidente nos convença 
de que a contraproposta 
da ALEMA é melhor. 

Somente por meio do 
debate poderemos chegar 
a um acordo que atenda 
aos dois lados. 

Com a palavra, o de-
putado Arnaldo Melo...

EDITORIAL VITÓRIA dos servidores!

COMPROMISSO: Sindicato LANÇA SITE OFICIAL. ACESSE: www.SIndsalem.org

S obre o reajuste de 
100% no valor do 

tíquete-alimentação dos servi-
dores da ALEMA concedido, 
nesta terça-feira (01/10), pelo 
presidente da Casa, Arnaldo 
Melo, o SINDSALEM faz os 
seguintes comentários:

1 -  A direção do Sindicato 
agradece o gesto da Pre-

sidência em atender parte das 
reivindicações dos servidores 
que lutavam por este reajuste 
desde 2011;

2 - Ressalta-se que esta 
ação correta e justa não 

encobre a maneira pueril, 
aviltante e insólita com que a 
Presidência da ALEMA tem 
tratado o SINDSALEM, re-
presentante legítimo e legal 
dos servidores do legislativo 
estadual, sendo, portanto, me-
recedor de todo o respeito da-
queles que dirigem esta Casa;

3 - O SINDSALEM para-
beniza todos os servido-

res por esta conquista histórica 
que só ratifica o entendimento 

de que, mobilizada e disposta 
a lutar, a categoria tem totais 
condições de obter ainda mais 
avanços trabalhistas;

4 - O Sindicato alerta todos 
os seus filiados que o rea-

juste no tíquete-alimentação é 
apenas o começo. Agora não 
é hora de arrefecer a luta, mas 
sim de intensificá-la, visando 
conquistar as demais reivin-
dicações da categoria, como a 
aplicação do adicional de qua-
lificação e, o mais importan-
te, a atualização imediata do 
PCCV, em virtude da grande 
defasagem dos vencimentos 
dos servidores desta Casa;

5 - Por último, o SINDSA-
LEM informa que con-

tinuará buscando, diligente-
mente, a reabertura do diálogo 
aberto, cordial, democrático 
e contínuo com a direção do 
Poder Legislativo, por acredi-
tar que este é o primeiro passo, 
e o mais correto, para obter 
futuras conquistas para todos 
os servidores da Assembleia 
Legislativa do Maranhão. 

Tíquete de R$500!

ATO PROMOVIDO PELO SINDSALEM SURTE EFEITO 
E SERVIDORES CONQUISTAM TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO 

DE R$500 a partir de novembro.

LUIZ NOLETO - PRESIDENTE DO SINDSALEM
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O SINDSALEM informa que 
o 5º Congresso dos Servi-

dores da Assembleia Legislativa do 
Maranhão (Consalem), que seria re-
alizado nos dias 24 e 25 de outubro, 
no plenário Gervásio Santos, na sede 
da ALEMA, em São Luís, foi adia-
do para uma data ainda não definida, 
em virtude da retaliação da direção 
da Casa que, desde o lançamento da 
1ª edição do Jornal SINDSALEM, 
tem se recusado a ceder os auditórios 
para as assembleias da categoria. 

DESCULPA...
Para mascarar a retaliação, a 

ALEMA tem se utilizado de uma 
resolução interna, que obriga o 
SINDSALEM a requerer aos de-
putados a utilização dos espaços 
da Assembleia Legislativa. 

Vale ressaltar que, na gestão an-
terior da ALEMA, tal medida nun-
ca havia sido imposta ao SINDSA-
LEM, o que só ratifica a retaliação 
e o desrespeito ao Sindicato. 

Tudo porque a entidade tem lu-

tado ativamente pelos direitos e 
por conquistas para os servidores 
da Casa, além de ter feito denún-
cias sobre os desmandos do Poder 
Legislativo Estadual.

TEM COISA ESTRANHA AÍ...
Enquanto isso, o SINDSALEM 

soube que o espaço teria sido ce-
dido para ensaios de um grupo 
musical, de forma célere, sem que 
nenhum deputado tivesse autori-
zado. Se isso não é retaliação...

EXEMPLO BOM DEVE SER SEGUIDO

A o contrário da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão (ALE-

MA), o Poder Judiciário do Estado tem 
dado um excelente exemplo de demo-
cracia e de respeito às reivindicações e 
à organização de seus servidores.

 Desde o primeiro semestre, re-
presentantes do SINDJUS-MA e do 
Judiciário formaram uma Comissão 
Paritária (foto) para discutir, democra-
ticamente, a reforma do Plano de Car-
gos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) 
dos servidores da Justiça no Maranhão.

 Assim como os servidores da ALE-
MA, os trabalhadores do Judiciário já 
possuem um PCCV, que também se 
encontra defasado. No entanto, dife-
rentemente do Legislativo Estadual, 
que se recusa a dialogar com o SIND-
SALEM sobre o assunto, o Judiciário 
escutou seus servidores e está prestes 
a fechar acordo sobre a reforma do 
PCCV da categoria.

RESPEITO E CORDIALIDADE
 Para se ter uma ideia da cordiali-

dade existente durante as negociações, 
a Comissão de Desembargadores con-
cluiu que a proposta de reforma apre-
sentada inicialmente pelo SINDJUS 
apresentava inconsistências e precisa-
va de algumas correções.

 Em diálogo aberto, sem intransi-
gência, sem restrição de nomes ou 
pressões, os representantes do SIND-

JUS-MA acataram as orientações dos 
desembargadores e concordaram com 
a alteração da proposição preliminar.

 
DIÁLOGO E CONSENSO
No dia 24/09, a proposta alterada 

– formulada em consenso entre as par-
tes - já seguiu para a análise e decisão 
da Comissão de Desembargadores. Ou 
seja, na base da conversa, do respeito e 
da boa vontade, foi possível chegar a um 
denominador comum capaz de atender 
às reivindicações dos trabalhadores e às 
limitações do Poder Judiciário. 

 Diante do exposto, o SINDSALEM 

ratifica que está aberto ao diálogo cor-
dial e democrático com o presidente 
Arnaldo Melo, a fim de apresentar a 
proposta de reforma do PCCV dos 
servidores do legislativo estadual, as-
sim como ocorreu entre o SINDJUS e 
o Poder Judiciário.

Caso a ALEMA aceite o convite, 
quem sai ganhando é a democracia, o 
Poder Legislativo e, principalmente, 
os servidores da Casa, que almejam 
valorização, salários dignos e melho-
res condições de trabalho.

Só depende de você presiden-
te, vamos conversar?   

REFORMA DO PCCV

CONSALEM É ADIADO APÓS RETALIAÇÃO
RETALIAÇÃO PARTE I

Ao contrário da Assembleia legislativa, poder judiciário do 
ESTADO negocia A REFORMA DO PCCV DE SEUS SERVIDORES.
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ASSEMBLEIA AO AR LIVRE

ApÓS LANçAMENTO Do JORNAL SINDSALEM, 
DIREÇÃO DA ALEMA DIFICULTA REALIZAÇÃO DE 

ASSEMBLEIAS NOS AUDITórios da casa.

E m assembleia realizada no dia 
24/09, no pátio da ALEMA, 

os servidores do legislativo estadual 
ratificaram a aprovação da proposta 
de reforma do PCCV, mostrando total 
afinidade com o SINDSALEM.

 Na ocasião, a categoria decidiu am-
pliar as manifestações para pressionar 
a Mesa Diretora a analisar a proposta e 
iniciar as negociações com o Sindicato. 

RETALIAÇÃO
Até o momento, a Mesa Diretora 

se recusa a dialogar com a categoria e 
tem, inclusive, retaliado os servidores. 
Para se ter uma ideia, a assembleia foi 
realizada no pátio da ALEMA, porque 

a direção da Casa se negou a ceder o 
Plenarinho ao SINDSALEM, embora 
o local estivesse vazio. 

SERVIDOR É "TERCEIRO"
Segundo a ALEMA, os servido-

res são considerados “terceiros”, 
logo precisariam de permissão para 
usar o espaço, o que nunca tinha 
ocorrido na história do Sindicato. 

Apesar da tentativa de dificultar 
a organização dos trabalhadores, a 
assembleia foi um sucesso e a ca-
tegoria até gostou de se reunir ao ar 
livre, mostrando que não precisa de 
permissão do poder público para se 
mobilizar e lutar por seus direitos! 

FESTA EM HOMENAGEM 
AO DIA DO SERVIDOR

CONFRATERNIZAÇÃO

O SINDSALEM convida a 
categoria para participar da 

festa em comemoração ao Dia do 
Servidor Público, que será realizada 
no sábado (26/10) a partir das 10h, 
no BASA Clube de São Luís, no 
Calhau. A confraternização contará 
com almoço e atrações musicais. 
Para o presidente do SINDSALEM, 
Luiz Noleto, além de proporcionar 
lazer aos servidores, a festa visa in-
tegrar ainda mais a categoria neste 
momento de luta pela reforma do 
PCCV. Servidor, compareça!

RETALIAÇÃO PARTE II

O SINDSALEM lança a Cam-
panha de Sindicalização 2013 

com o intuito de integrar os servidores 
efetivos e estáveis ainda não filiados à 
entidade que representa a categoria dos 
funcionários públicos da ALEMA.

Visando estimular o ingresso de 
novos associados, o SINDSALEM 
sorteará 1 (um) televisor 32” entre os 
estáveis e efetivos sindicalizados no 
período de 15/07/2013 a 24/10/2013, 
cuja premiação ocorrerá no Dia do 
Servidor Público, na tradicional festa 
de confraternização da categoria. 

Não perca tempo, sindicalize-se e 
fortaleça o seu Sindicato. 

SERVIDOR(A), FILIE-SE 
AO SINDSALEM

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO

ATENÇÃO, SERVIDOR!

perdas salarias devem 
ser ressarcidas

O STF decidiu no dia 26/09, que 
os servidores públicos estadu-

ais e municipais devem ser ressarcidos 
da perda salarial que tiveram quando 
houve mudança de moedas - de Cru-
zeiro Real para a Unidade Real de Va-
lor (URV) em 1994. Com a decisão, 
os servidores da Assembleia Legislati-
va do Maranhão que ajuizaram ações 
com essa finalidade têm mais uma 
garantia de que receberão os valores a 
que tem direito. O julgamento atinge 
outras 10 mil ações que aguardavam, 
paradas, a solução definitiva pelo STF.  
A discussão era travada no Judiciário 
há anos, mas agora está encerrada.

SERVIDORES REAlizam assembleia no pátio da alema, 
ratificam aprovação da proposta de reforma do pccv e 

cobram da mesa diretora negociação já!

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUL*/AGO/SET 2013
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUL*/AGO/SET 2013

POSIÇÃO INICIAL

* SALDO CC BB EM 25/07/2013*....................... R$ 7.182,62
* SALDO APLIC BB DI 500 EM 31/07/2013.......... R$ 19.631,75
* SALDO APLIC CDB/BB EM 31/07/2013............ R$ 44.000,00

* SALDO TOTAL EM 31/07/2013................ R$ 70.814,37

MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO

# RECEITAS
* TRANSF DE CONSIG EM 08/2013.................... R$ 8.700,66
* TRANSF DE CONSIG EM 09/2013.................... R$ 9.017,16

* TOTAL NO PERÍODO...................................... R$ 17.717,82

# DESPESAS
* EVENTOS, FESTAS E SIMILARES...................... R$ 1.984,00
* ADMINISTRATIVAS(cópias e etc)................... R$ 594,44
* MOV. SINDICAL............................................ R$ 1.582,56
* SERVIÇOS DE TERCEIROS............................... R$ 1.150,00
* TARIFAS BANCÁRIAS.................................... R$ 71,60
* CONTR. FENAL 07 E 08/2013.......................... R$ 674,94
* JORNAL........................................................ R$ 975,00

* TOTAL NO PERÍODO...................................... R$ 7.032,54

POSIÇÃO FINAL

* SALDO CC BB EM 30/09/2013......................... R$ 18.967,90
* SALDO APLIC BB DI 500 EM 30/09/2013.......... R$ 19.841,60
* SALDO APLIC CDB/BB EM 30/09/2013............ R$ 47.670,48

* SALDO TOTAL EM 30/09/2013........................ R$ 86.479,98

* NOTA: O PERÍODO APURADO CONSIDEROU A DATA DAS MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DA ATUAL GESTÃO.
* R$ 1.100,00 FOI O TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO QUE AINDA AGUARDAM
COMPENSAÇÃO.
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SINDSALEM PRESTA 
CONtas À CATEGORIA


