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REFORMA DO PCCV: Sindsalem COLOCA
OUTDOORS para cobrar negociação

O

Sindsalem mandou fixar outdoors, em São Luís, cobrando do
presidente da Alema, deputado Arnaldo
Melo, uma contraproposta para a reforma
do Plano de Cargos (PCCV) dos servidores do legislativo estadual.
Em reunião realizada em dezembro
de 2013, a direção da Casa prometeu
avaliar a proposta apresentada pelo
Sindsalem, mas inexplicavelmente, recuou e agora afirma que não há previsão
para analisar o caso.
A decisão de colocar os outdoors foi
tomada em assembleia da categoria e
tem como objetivo mostrar para os servidores e para a população em geral que
a Alema tem totais condições de atender

a reivindicação histórica dos servidores.
Afinal, a Casa aprovou orçamento de
aproximadamente R$256 milhões para
2014, quantia mais do que suficiente
para atualizar o PCCV da categoria, que
encontra-se defasado.
Segundo o presidente do Sindicato, Luiz
Noleto, os servidores desejam uma negociação permanente a fim de firmar um acordo
que contemple os interesses e as limitações
de ambas as partes. Mas, infelizmente, a direção da Casa se mantém em silêncio.
Diante disso, o Sindsalem já organizou um calendário de lutas e manifestações para que as negociações sobre o
PCCV sejam reiniciadas. Vamos à luta!
Valorização já!

OUTDOORS FORAM fixados NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DE
SÃO LUÍS, COMO A VITORINO FREIRE, na Areinha.

peças podem ser vistas também na nas avenidas
dos holandeses, africanos e casemiro júnior.

CONCURSO PÚBLICO DA Alema

Sindicato cobra celeridade na convocação
A

pós cobranças do Sindsalem,
a direção da Alema começou
a convocar os candidatos aprovados no
concurso público promovido em 2013. Ao
todo, 92 vagas foram oferecidas no certame, embora o número de vagas ociosas na
Casa seja muito maior.
Até o momento, apenas 20 candidatos
foram nomeados. Diante disso, o Sindsalem cobra celeridade na convocação dos
demais aprovados e recomenda que a

Alema divulgue um cronograma de convocações numa demonstração de respeito com os futuros servidores.
BEM-VINDOS
Em tempo, o Sindsalem felicita os novos
colegas e os convida a se filiarem ao Sindicato, fortalecendo assim, a luta por novas
conquistas para a categoria, como a reforma
do PCCV, que garantirá valorização e salários
dignos para os servidores da Casa.

VITÓRIA
Para o presidente do Sindsalem, Luiz
Noleto, a realização do concurso público da
Alema representa uma grande vitória. “O
concurso foi uma das principais bandeiras
de luta da atual gestão do Sindicato. Durante todo o processo, cobramos transparência
e compromisso com os candidatos. Agora,
é continuar na luta pela convocação dos 92
aprovados e, se for possível, dos excedentes” – afirmou Noleto.

aniversário

EDITORIAL

2013: um ano de muitas Sindsalem completa sete anos
e comemoração será em março
lutas e conquistas!
O
O

ano de 2013 foi um
ano de muitas lutas e
conquistas para os servidores do
legislativo estadual. Com a eleição da Chapa Autonomia, Democracia e Luta, os servidores
decidiram apostar na mudança,
na gestão desatrelada do patrão
e totalmente comprometida
com os anseios da categoria.
Em agosto, além de lançar
o site e o jornal da categoria, o
Sindsalem realizou uma manifestação inédita que resultou na conquista do tíquete de
R$500 e no início das tratativas sobre a reforma do PCCV.
Um grande avanço!
Naquele mês, os diretores participaram ainda de um
curso sobre previdência, no
Sindicato dos Bancários, que
deu subsídios para combater
os ataques contra os aposentados. Em 2014, uma das metas
do Sindsalem é investir, justamente, em cursos de formação para os servidores.
Em setembro, a diretoria
cumpriu sua obrigação e, de
modo transparente, divulgou
a prestação de contas da entidade. Além disso, intensificou
a luta pela reforma do PCCV
e não se absteve de seu dever
social ao denunciar irregularidades na Casa do Povo, como
a “farra dos quitutes”.
Em outubro, o Sindsalem
realizou o 5º CONSALEM,
onde os servidores tiraram
dúvidas sobre aposentadoria
e definiram um calendário de

lutas pela reforma do PCCV.
No mesmo mês, houve o lançamento do Estatuto impresso
do Sindicato, uma promessa
de campanha, e também a
Festa do Servidor, um grande
sucesso.
Diferentemente de anos
anteriores, o Sindsalem teve
participação expressiva no 31º
Encontro da Fenale, realizado
em novembro, em Maceió. O
destaque foi a aprovação – por
unanimidade - de uma moção
de repúdio contra parlamentares que cometem crimes contra a organização sindical no
âmbito do Poder Legislativo.
Ainda em novembro, o
Sindsalem denunciou o número de vagas ociosas no
quadro efetivo da Alema,
alertando que as 92 vagas oferecidas no concurso realizado
em 2013 são insuficientes.
Mesmo assim, o Sindicato
cobrou a convocação imediata dos aprovados no certame,
que embora a passos lentos,
começa a ocorrer.
Como pôde ser visto, 2013
foi um ano de conquistas, mas
2014 promete ser ainda melhor. Apesar das das dificuldades impostas pela direção
da Alema, o Sindsalem não
medirá esforços - nas formas
da lei - para que 2014 seja o
ano da reforma do PCCV e da
valorização dos servidores.
Com autonomia, democracia e luta, nós – servidores – buscaremos a vitória!

Sindsalem
completou no sábado
(08/02/2014) sete anos de lutas
e conquistas. Para comemorar a
data, a diretoria está programando uma confraternização para o
mês de março (Carnaval).
A todos nós, servidores,
parabéns! Neste contexto de
lutas, temos feito a diferença
com um sindicalismo comba-

tivo, democrático e classista.
A atual gestão se orgulha
por contribuir com essa história vitoriosa do Sindsalem,
um Sindicato novo, mas atuante e aguerrido na defesa
dos direitos dos servidores
do legislativo estadual.
Em breve, confira mais
informações sobre a festa no
site www.sindsalem.org!

Práticas antissindicais

Práticas antissindicais são tema de
reunião entre Sindsalem e Alema

S

indsalem e Alema foram convocados para
uma reunião no dia 06/02, na
sede da Procuradoria do Trabalho, em São Luís. A reunião
teve como objetivo colocar
um fim às práticas antissindicais cometidas pela direção da
Alema, que por algumas ve-

zes, se recusou a negociar as
reivindicações dos servidores
na presença do presidente do
Sindsalem, Luiz Noleto.
Agora, a expectativa é que
a relação entre as partes melhore, possibilitando o diálogo
cordial e respeitoso acerca dos
anseios da categoria.

CARTão REFEIção

uso do novo cartão refeição será
normalizado em breve

O

Sindsalem informa que o novo
cartão refeição não tem
sido aceito no restaurante
da Alema por problemas
técnicos.
Procurado pelo Sindi-

cato, o diretor de recursos
humanos da Casa, Eduardo Pinheiro, garantiu que
o serviço deve ser normalizado em breve.
Servidor: caso o problema continue, denuncie!

SERVIDOR, CONFIRA A PRESTAÇÃO DE CONTAS 2013 NO SITE www.Sindsalem.org!
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