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RETROSPECTIVA

POR UM 2022 DE ESPERANÇA,
LUTAS E CONQUISTAS

Somente com mobilização, unidade e luta conseguiremos
resistir aos ataques e garantir nossas demandas em 2022!

ano de 2021 está chegando ao fim com muitos deO
safios para os servidores públicos

e para a população brasileira em
geral. Preços exorbitantes, desemprego, retirada de direitos, ataques
dos governos e reflexos da pandemia exigirão esperança, unidade e
muita luta da categoria em 2022.
SINDICATO LUTA PELO CONCURSO
PARA FORTALECER A CATEGORIA
Nesse sentido, desde janeiro, o
SINDSALEM intensificou a luta
pelo concurso público da Casa,
requerendo reuniões com a Direção da ALEMA, a fim de moralizar o serviço público e fortalecer
a categoria, que diminuiu por
motivos de aposentadoria e pela
perda de colegas para a Covid-19.
Vale ressaltar que sem um Sindicato forte, renovado e unido,
as reivindicações dos servidores,
como a Reforma do Plano de Cargos (PCCV), dificilmente serão
atendidas. Por isso, em fevereiro,
o SINDSALEM foi às rádios denunciar o desinteresse da ALEMA
em realizar o novo concurso.

No mesmo mês, o Sindicato divulgou um estudo técnico,
comprovando que o orçamento
da Assembleia para 2021, no valor de R$ 455 milhões, era mais
do que suficiente para realizar
o concurso, reformar o PCCV e
conceder reajustes, o que não fez
por causa de interesses escusos.
DEFESA DA SAÚDE DO SERVIDOR
EM PRIMEIRO LUGAR
Em março, com o novo agravamento da pandemia, o SINDSALEM cobrou a aquisição de vacinas e lutou por medidas rígidas
de prevenção à Covid-19, conforme plano apresentado pelo
Sindicato em 2020, o que culminou na suspensão das atividades
presenciais da Casa. Vitória!
RECONHECIMENTO A TODAS AS
SERVIDORAS DA ALEMA
No mês da mulher, o SINDSALEM realizou, ainda, homenagens
virtuais às servidoras da Casa, que
com coragem, ousadia e muita
competência, enfrentaram desafios e travaram duras batalhas

para alcançar a independência e
a emancipação, ajudando a construir a história da ALEMA.
ENFRENTAMENTO À PEC 186 E
CONTRA A PEC 32/2020
O Sindicato lutou, também,
contra a PEC 186/20 (Emergencial) e a PEC 32/20 (Reforma Administrativa), participando do Dia
Nacional de Lutas e do Encontro
Nacional da FENALEG, a fim de
definir estratégias para combater
os ataques do presidente Bolsonaro e de Paulo Guedes.
ABAIXO-ASSINADO CONTRA A
REFORMA ADMINISTRATIVA
Em abril, o SINDSALEM intensificou a pressão contra a Reforma Administrativa, convocando
a sociedade a assinar um abaixo-assinado contra a PEC 32. O
Sindicato ajudou a resolver o
problema com os consignados e
iniciou as negociações da Campanha Salarial com a ALEMA.
COBRANÇA PELA REABERTURA
DO RESTAURANTE DA ALEMA E

PROTOCOLO DO PROJETO DE
APOSENTADORIA INCENTIVADA
Em maio, o SINDSALEM cobrou a reabertura do restaurante
e da lanchonete da Assembleia e
protocolou o projeto do PAI (Programa de Aposentadoria), a fim
de garantir aos servidores uma
indenização na aposentadoria,
tendo em vista que o Governo
Flávio Dino destruiu o FEPA.
CAMPANHA SALARIAL E LUTA
CONTRA A LC 173 DE BOLSONARO
O Sindicato reforçou a luta por
reajuste salarial; aumento do tíquete; concessão dos AQs e do
abono permanência; reforma do
PCCV; etc., mas a ALEMA negou
tudo sob o pretexto de que a Lei
Complementar 173/2020, do Governo Bolsonaro, impediria novas despesas até o fim de 2021.

atividades presenciais na ALEMA,
o Sindicato continuou a firmar
convênios com clínicas, a fim de
resguardar a saúde dos servidores. Nesse mês, as negociações da
Campanha Salarial avançaram,
com a Assembleia criando um
comitê para implantar o PAI.

Sindicato realizou o XII CONSALEM, onde a categoria debateráconjuntura, avaliará as contas do
SINDSALEM e definirá resoluções, com o objetivo de derrubar
a Reforma Administrativa, que –
se aprovada – destruirá os servidores e o serviço público no país.

CAMPANHA DE MÍDIA MOBILIZA
O MARANHÃO PELO CONCURSO
DA ALEMA JÁ
Em setembro e em outubro, o
SINDSALEM promoveu uma forte
campanha de mídia, mobilizando
a sociedade a lutar pelo concurso
público da ALEMA já. A pressão
surtiu efeito e a Assembleia divulgou a banca e a lista de cargos do
certame, que sairá do papel em
2022. Outra grande vitória!

PARABÉNS, SERVIDOR(A). NOSSO
COMPROMISSO É COM VOCÊ. A
NOSSA LUTA CONTINUA
“Servidor(a): durante todo o ano
de 2021, a Diretoria do Sindicato
se reuniu em encontros semanais virtuais, a fim de definir essas
ações. O nome disso é compromisso com você. Apesar das perdas que sofremos este ano, devemos celebrar a vida, a saúde e a
possibilidade de, juntos, lutarmos
por dias melhores. Precisamos ter
a consciência de que poderia ter
sido pior, mas estamos, aqui, vivos. Em memória dos que se foram, devemos nos manter unidos,
pois com compromisso, unidade
e ação, é possível sonharmos com
um 2022 de vitórias, com a reforma do PCCV, com a realização do
novo concurso, sem nenhum direito a menos e – sobretudo – com
saúde para lutar. Boas festas, mas
com responsabilidade, pois a pandemia ainda não acabou. Vamos
em frente, pois a luta continua!”
*Nataniel Serejo. Presidente do
Sindsalem: Gestão Compromisso
e Ação para Avançar!

DEFESA DA PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DA ALEMA
Em junho e julho, apesar da
perda dos diretores Vitória Cirino e José Verde para a Covid-19,
SINDSALEM continuou firme na
luta, reivindicando a participação
no Comitê sobre a Reforma da
Previdência no Maranhão, bem
como realizando convênios com
descontos para os associados.

GRUPO DE TRABALHO EM PROL
DA SAÚDE DO SERVIDOR
Na ocasião, o Sindicato solicitou, ainda, a criação de um grupo de trabalho para identificar
as principais dificuldades físicas, psíquicas e sociais que estão
acometendo a categoria. A partir
desse levantamento, o objetivo
é executar ações conjuntas com
a ALEMA de promoção à saúde,
prevenção de doenças e assistência adequada aos servidores.

CONVÊNIOS COM DESCONTOS
PARA OS ASSOCIADOS
Em agosto, com o retorno das

CONGRESSO DEFINIRÁ AÇÕES
PARA OS DESAFIOS DE 2022
Por sua vez, em novembro, o
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