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VI congresso dos servidores SERÁ 
REALIZADO EM OUTUBRO; participe!

O Sindsalem promove o VI Con-
gresso dos Servidores da As-

sembleia Legislativa do Maranhão (Con-
salem) nos dias 23 e 24 de outubro, no 
Auditório Gervásio Santos, na sede da 
Alema, em São Luís.

TEMA
Com o tema “Direitos e deveres dos 

servidores públicos”, o Congresso con-
tará com palestras, análise de conjuntu-
ra, além de debates sobre as reivindica-
ções da categoria, como a reforma do 
PCCV, dentre outras.

MUDANÇA DO ESTATUTO
Na ocasião, serão votadas, ainda, 

mudanças no Estatuto do Sindsalem. 
Vale ressaltar que somente os servi-
dores inscritos como delegados terão 
direito a voto.

Para participar do Congresso fi que 
atento aos informes da Comissão Or-
ganizadora e ao site ofi cial do Sindi-
cato, que também disponilizará, em 
breve, a programação completa do 
Congresso. 

Servidor, compareça! Sua presen-
ça é de fundamental importância!

SERVIDORES APROVAM CONTAS POR UNANIMIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

congresso ocorre nos próximos  dias 23 e 24 de 
outubro, no plenarinho. neste ano, serão abordados 

os "direitos e deveres dos servidores públicos".

CONFRATERNIZAÇÃO

FESTA EM HOMENAGEM AO 
SERVIDOR PÚBLICO VEM AÍ

O Sindsalem convida a cate-
goria para participar da fes-

ta em comemoração ao Dia do Ser-
vidor Público, que será realizada no 
domingo (26/10) a partir das 10h, no 
Clube Recreativo dos Servidores, no 
Maiobão. A confraternização conta-
rá com almoço e atrações musicais. 
Saiba mais no site do Sindicato. 

SERVIDORES APROVAM CONTAS POR UNANIMIDADE
E m assembleia reali-

zada no dia 24/09, 
no Plenarinho, os servido-
res do legislativo estadual 
aprovaram, por unanimi-
dade, as contas do Sindsa-
lem referentes a período em 
que a gestão Autonomia, 
Democracia e Luta está à 
frente da direção do Sindi-
cato (de 2013 à set/2014).

“A aprovação das contas 
- sem nenhum voto contrá-
rio ou abstenção – é resul-
tado da transparência do 
Sindicato dos Servidores da 
Assembleia Legislativa do 
Maranhão, um dos únicos 
a realizar assembleias desta 
natureza com a participa-
ção democrática de toda a 
categoria” – destacou o pre-

sidente do Sindsalem, Luiz 
Noleto.

Vale ressaltar que, em 
comparação à gestão an-
terior, a atual diretoria do 
Sindsalem aumentou, ain-
da, o saldo na conta da enti-
dade, que atualmente ultra-
passa os R$90 mil. Confi ra, 
em breve, a prestação de 
contas no site do Sindicato!
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EDITORIAL

O comercial do Tribu-
nal Superior Eleito-

ral (TSE), que transformou a 
palavra de ordem das mani-
festações de junho de 2013 
(“vem pra rua”) em “vem pra 
urna”, visa, evidentemente, 
infl uenciar os trabalhadores 
e a juventude a não aposta-
rem nas lutas como meio de 
reivindicação, mas sim nas 
urnas. Não caiam nessa...

As lutas travadas pelos 
servidores da Alema, li-
deradas pelo Sindsalem, 
não tiveram a mesma di-
mensão das lutas ocorri-
das em junho. No entanto, 
elas foram decisivas para 
as conquistas obtidas pela 
categoria. Foram impor-
tantes, também, para per-
ceber quem são, de fato, 
os aliados de todos nós, 
servidores.

As eleições para depu-
tados estaduais estão em 
curso, assim como a de 
governador. Para o Exe-
cutivo, concorrem seis 
candidatos: Saulo Arcan-
geli (PSTU), Lobão Filho 
(PMDB), Flávio Dino 
(PCdoB), Zeluis Lago 
(PPL) e Antônio Pedrosa 
(PSOL). 

Embora sejam estes os 
candidatos registrados no 
TSE, não são os indiví-
duos, sozinhos, que vão 
governar o Estado. Quem 
governa é um partido ou 
grupo de partidos, sendo 

que estes expressam vi-
sões de mundo e, também, 
interesses de classes.

Diante disso, é impor-
tante que cada servidor 
conheça atentamente cada 
partido e de qual lado ele 
fi ca nos momentos de luta 
da nossa e das demais ca-
tegorias. Deve saber, tam-
bém, quem fi nancia quem. 
“Quem paga a banda es-
colhe a música” é uma 
frase que deve orientar 
CONTRA quem devemos 
votar. 

Se algum destes candi-
datos for fi nanciado por 
empresário, banqueiro 
e/ou latifundiário é me-
lhor se afastar dele, pois 
o “poderoso” que investe 
na campanha de um can-
didato vai querer escolher 
a música que melhor lhe 
soar aos ouvidos. 

Em outras palavras, 
vai exigir que seus negó-
cios tenham preferência 
em relação aos interesses 
da coletividade. Assim, 
a população terá menos 
investimentos na educa-
ção, saúde e transporte, 
por exemplo. Dito isso, o 
Sindsalem espera que, no 
dia 5 de outubro, os ser-
vidores da Alema não vo-
tem em nossos inimigos 
de classe e que, APESAR 
DAS URNAS, não aban-
donem as lutas diretas, nas 
ruas!

SERVIDOR: CONFIRA, EM BREVE, A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SITE www.Sindsalem.org.BR!

ELEIÇÕES 2014: em quem 
devemos votar?

F oi realizado no dia 16/08, 
em São Luís, o Curso 

de Organização de Campanhas 
Salariais. Ministrado pelos co-
ordenadores do Ilaese, Daniel 
Romero e Durval Júnior, o curso 
abordou temas como conjuntura 
econômica e a luta de classes. 

Durante o curso, os palestran-
tes expuseram fatores que podem 
favorecer a luta dos trabalhadores 
neste segundo semestre. Para 
eles, a inflação, o endividamento, 

a exploração e o alto índice de 
adoecimento devem motivar as 
categorias a exigirem de modo 
mais intenso, o atendimento de 
suas reivindicações.

Exemplo disso foram os garis 
do Rio de Janeiro, que fizeram 
uma forte greve e garantiram, 
além de reajustes dignos, melho-
res condições de trabalho. Para 
Durval, este exemplo deve ser se-
guido pelos trabalhadores em ge-
ral nas campanhas salariais e lutas.

formação sindical

CUrso dá dicas para conquistar 
avanços nas lutas em 2014 

O Sindsalem lança a 
Campanha de Sin-

dicalização 2014 com o in-
tuito de integrar os servidores 
efetivos e estáveis ainda não 
fi liados à entidade que repre-
senta a categoria dos funcio-

nários públicos da Alema.
Lembre-se: é a partir da 

sindicalização que os traba-
lhadores iniciam sua contri-
buição para o fortalecimento 
deste reconhecido instrumen-
to de luta. Filie-se!

campanha de sindicalização

SERVIDOR(A), filie-se ao sindicato 
E FORTALEça a NOSSA luta 

O Sindsalem infor-
ma que a Justiça 

concedeu a oito servidores 
da Alema o ressarcimen-
to das perdas salariais que 
tiveram quando houve a 
mudança de moedas - de 
Cruzeiro Real para Unidade 
Real de Valor (URV) - em 

1994. Com mais esta vitó-
ria, os servidores que ainda 
possuem ações tramitando 
com essa fi nalidade têm 
mais uma garantia de que 
receberão os valores a que 
tem direito. Para eventuais 
dúvidas sobre o assunto, 
procure o Sindicato.

ações sobre a urv

JUSTIçA manda ressarcir perdas


