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SINDSALEM RECEBE DIPLOMA SINDICAL
N o dia 04/03, a diretoria do 

Sindsalem recebeu, em 
definitivo, o Diploma Sindical que 
qualifica juridicamente a entidade 
como representante dos servido-
res da Alema. O documento foi 
entregue ao Sindicato pela diretora 
da Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego no Maranhão 
(SRTE-MA), Margarete Martins. 

“É com muita alegria que infor-
mamos esta conquista à categoria. 
De fato, o Sindsalem já está con-
solidado politicamente junto aos 
servidores e organizações do ser-
viço público no Estado e no país. 
Mas agora, avançamos ainda mais 
com o reconhecimento jurídico do 
MTE” – afirmou a vice-presidente 
do Sindicato, Teonilia Balby. 

Por sua vez, o presidente Luiz 
Noleto fez questão de reconhecer 
a participação da gestão anterior 
na conquista do Diploma Sindical. 

“Apesar da diferença política que 
temos com parte da diretoria pas-
sada, em particular, com a ex-presi-
dente Joana Araújo, essa vitória não 
foi construída somente pela atual 
gestão, mas pela que nos antecedeu 
também” – frisou. 

Em nome da atual diretoria, a se-
cretária geral, Vitória Cirino, dedicou 
a conquista do Diploma Sindical a 
todos aqueles que iniciaram a fun-
dação do Sindsalem e a todos que, 
hoje, ajudam a manter este Sindicato 
forte, autônomo, combativo, classis-
ta, de lutas e conquistas em defesa 
dos direitos dos trabalhadores. 

A Nataniel Serejo, Enock Fonse-
ca, Uziel Azoubel, Benedito Guter-
res, Marly Gomes, Carlos Eduardo 
de Oliveira Lula, Luzenice Macedo 
e, principalmente, in memoriam, 
de Sílvia Bogéa, Maria das Dores, 
José Raimundo e Bernardo Rilton, 
nossos agradecimentos!

EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, AS Diretoras 
teonilia balby e vitória cirino recebeRAm o diploma sindical 

definitivo do sindsalem, na sede da srte-ma, em são luís.

REFORMA DO PCCV

N ão é de hoje que servidores desta 
Casa reclamam de uma casta de 

diretores antigos, que exercem cargos comis-
sionados e se perpetuam na assessoria dos 
sucessivos presidentes da Alema. Vale res-
saltar que tais diretores conspiram, constante-
mente, contra os servidores estáveis, efetivos 
e alguns comissionados que não exercem 
cargos do núcleo dirigente da Alema. 

A direção do Sindsalem ratifica o posi-
cionamento dos servidores, pois pôde com-
provar, na prática, os empecilhos que os 
supracitados diretores impõem para barrar 
a luta e as reivindicações da categoria. Para 
se ter uma ideia, desde o ano passado, o Sin-
dicato protocolou junto à direção da Alema 
um documento com a proposta de reforma 
do PCCV da categoria.  

O documento foi juntado ao proces-
so nº 4.793/2014, e pasmem; até o dia 
02/03/2015, o processo continuava sem os 

pareceres, apesar de os responsáveis afir-
marem que “o documento já se encontrava 
na mesa do presidente da Alema para que o 
mesmo tomasse sua decisão política”.

Na busca feita no SIGAP (Sistema Ges-
tor de Automação de Processos), o Sindsa-
lem descobriu que o processo estava “dor-
mindo em berço esplêndido”. De posse 
dessa informação, o Sindicato repudiou a 
atitude dos responsáveis pelo processo, rati-
ficando que essa prática não coaduna com a 
tramitação normal e republicana de proces-
sos administrativos. 

Diante do exposto, a direção do Sindsa-
lem espera que o novo presidente da Ale-
ma retire de sua assessoria, essas pessoas, 
que no desejo de se perpetuarem em seus 
cargos, tentam, a todo custo, barrar as aspi-
rações legítimas dos servidores estáveis e 
efetivos por salários dignos e a necessária 
valorização profissional.

CONSPIRAÇÕES ANTIGAs...
mp's 664 e 665

O Sindsalem cobra a imediata re-
vogação das medidas provisórias 

(MP's) 664 e 665 editadas pela presidente 
Dilma Rousseff no dia 30 de dezembro. 

Como se já não bastasse o corte de 
R$22,8 bilhões nas áreas sociais, o Gover-
no Federal, por meio das MPs 664 e 665, 
decidiu atacar os direitos dos trabalhadores 
à pensão, abono salarial, seguro-desem-
prego, auxílio-doença, PIS, dentre outros. 

Tudo isso para honrar suas dívidas com 
os bancos. Para se ter uma ideia, antes da 
edição das MP's, para obter o seguro de-
semprego, a carência era de seis meses de 
trabalho. Agora, a carência passou para 18 
meses na primeira solicitação; 12 meses 
na segunda e seis meses a partir da tercei-
ra. Um absurdo! Para mais detalhes sobre 
esse novo ataque do Governo Dilma, aces-
se: www.sindsalem.org.br.

sindsalem na luta pela 
revogação de mp's
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"é extremamente necessário tornar mais 
feminina a representação política no legis-
lativo, executivo e judiciário. uma condição 
fundamental para a consolidação da demo-
cracia social no Brasil" — TEONILIA BALBY.— TEONILIA BALBY.—

UMA HOMENAGEM DO SINDSALEM PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O dia 8 de março rememora a for-
ça e a coragem de um grupo de 

mulheres que foi à luta por condições dignas 
de vida e de trabalho. De lá para cá,  se pas-
saram mais de 150 anos, o mundo mudou, 
a vida mudou, as pessoas mudaram, mas 
não o bastante. Afinal, ainda persistem mui-
tos preconceitos, injustiças e violências das 
mais diversas formas (latentes e manifestas) 
contra as mulheres. 

Recentemente, o deputado federal Jair 
Bolsonaro declarou à imprensa que as mu-
lheres deveriam ganhar menos já que engra-
vidam, gerando um custo adicional aos em-
presários. O mesmo parlamentar, em outra 
ocasião, afirmou que uma "deputada não 
merecia ser estuprada, pois era muito feia". 
Aberrações dessa natureza se repetem todos 
os dias em nosso cotidiano e nos alertam 
que ainda temos muitas lutas para travar. 
É por isso mesmo que as mulheres devem 
fazer ouvir sua voz e buscar lugares no es-
paço público: na política, nos movimentos 
sociais, no sindicalismo.

Não raro, em diversos espaços (inclusi-
ve, na Alema), o Dia da Mulher é celebrado 
com minicursos de etiqueta e maquiagem, 
o que é triste porque isso destoa completa-
mente de tudo que esse dia representa.

A epígrafe acima nos convoca a ampliar 
nosso olhar. Cecília Meireles, uma grande 
mulher, que em um tempo onde as mulhe-
res estavam fadadas a reclusão do lar ousou 
escrever sobre política, educação e sobre as 
contradições do ser humano, nos convida a 
matar velhas convicções, a quebrar paradig-
mas, a construir uma sociedade onde a mu-
lher seja verdadeiramente respeitada.

É nessa perspectiva e sob esse olhar que 
o Sindicato dos Servidores da Assembleia 
Legislativa do Maranhão (Sindsalem) 
presta uma homenagem a todas as mulhe-
res do mundo, em especial, às mulheres 
da Alema representadas, honrosamente, 
em nosso Sindicato por Vitória, Teonília e 
por mim, Darlene. Que a nossa força, que 
a nossa coragem faça diferença na nossa 
vida e na vida daqueles que nos cercam, 
pois como disse Adélia Prado, outra gran-
de poetiza: "inauguramos linhagens e fun-
damos reinos". A mulher é "desdobrável", 
e somos mesmo. Somos mães, esposas, 
profissionais, desempenhamos simulta-
neamente um emaranhado de funções e 
podemos sim fazer e acontecer. 

Feliz Dia Internacional da Mulher!

PCCV E TÍQUETE-ALIMENTAÇÃO

N o dia 04/03, a diretoria do Sind-
salem foi bem recebida pelo atu-

al procurador geral da Alema, Dr. Felipe 
Ribeiro. Durante a conversa, o Sindicato 
narrou toda a trajetória de construção das 
reivindicações da categoria e a necessidade 
de que estas sejam concretizadas o quanto 
antes. O Sindicato explicou, também, que a 
recusa em aprovar tais propostas se deu por 
falta de vontade política do ex-presidente da 
Alema, Arnaldo Melo, haja vista que o mes-
mo devolveu ao Governo do Estado, como 
sobra financeira da Alema, mais de R$20 
milhões, montante mais do que suficiente 
para atender as demandas da categoria. 

Na ocasião, foi sugerido, ainda, que a 
direção da Alema escolha novos represen-
tantes para negociar com os servidores, pois 

a diretoria do Sindsalem não confia naque-
les indicados por Arnaldo Melo e que ainda 
permanecem na Casa. 

Porém, o Sindicato entende que tal esco-
lha é um direito da Mesa Diretora e, se os 
mesmos representantes forem indicados, o 
Sindsalem não se furtará de negociar, mas 
gravará as conversas com esses senhores. 

Vale ressaltar que, durante toda a conver-
sa, o procurador Felipe Ribeiro se mostrou 
solícito com a causa dos servidores, postura 
que, espera-se, de todos aqueles que nego-
ciarem com os servidores. 

Dito isso, a diretoria do Sindsalem afirma 
que, antes do fim de março, convocará uma 
assembleia geral para informar à categoria 
sobre os avanços das negociações sobre o 
tíquete e o PCCV.

Mulheres de sonhos, mulheres de luta, 
mulheres que fazem acontecer
"Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos, para verem mais. Multiplica-se os 
teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros, para as visões 

novas. Destrói os braços que tiverem semeado,  Para se esquecerem de colher. Sê sempre o 
mesmo. Sempre outro. Mas sempre alto. Sempre longe. E dentro de tudo." (Cecília Meireles)

POR DARLENE SOUSA MELO   
DIRETORA DE FORMAÇÃO SINDICAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT/2013 a fev/2014

SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT/2013 A FEV/2014

POSIÇÃO INICIAL

* SALDO CC BB EM 01/10/2013......................... R$ 18.967,90
* SALDO APLIC BB DI 500 EM 01/10/2013.......... R$ 19.841,60
* SALDO APLIC CDB/BB EM 01/10/2013............ R$ 47.670,48

* SALDO TOTAL EM 01/10/2013................ R$ 86.479,98

MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO

# RECEITAS
* TRANSF DE CONSIG EM 10/2013.................... R$ 9.434,10
* TRANSF DE CONSIG EM 11/2013.................... R$ 17.919,16
* TRANSF DE CONSIG EM 12/2013.................... R$ 9.429,14
* TRANSF DE CONSIG EM 01/2014.................... R$ 915,74
* TRANSF DE CONSIG EM 02/2014.................... R$ 17.795,69
* RESGATES DA APLIC CDB/BB......................... R$ 19.070,36

* TOTAL NO PERÍODO...................................... R$ 74.564,19

# DESPESAS
* EVENTOS, FESTAS E SIMILARES...................... R$ 41.595,23
* ADMINISTRATIVAS(cópias e etc)................... R$ 3.555,62
* MOV. SINDICAL............................................ R$ 6.288,69
* SERVIÇOS DE TERCEIROS............................... R$ 12.907,31
* TARIFAS BANCÁRIAS.................................... R$ 172,00
* CONTR. FENAL 10,11,12/2013 E 01,02/2014.... R$ 2.190,38
* JORNAL........................................................ R$ 5.806,31

* TOTAL NO PERÍODO...................................... R$ 72.515,54

POSIÇÃO FINAL

* SALDO CC BB EM 28/02/2014......................... R$ 21.016,55
* SALDO APLIC BB DI 500 EM 28/02/2014.......... R$ 20.343,79
* SALDO APLIC CDB/BB EM 28/02/2014............ R$ 26.500,00

* SALDO TOTAL EM 28/02/2014........................ R$ 67.860,34
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Assembleia Legislativa do Maranhão

UM Bom Começo...

"a participação das mulheres nos movimen-
tos SOCIAIS e sindicais É DE SUMA IMPORTÂNCIA 
PARA aprendeRmos mais, buscaRmos nossos 
direitos como servidorAs públicAs, cidadãs. 
ParabÉNS A TODAS" — Vitória crirno.


