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VIII CONSALEM NOS DIAs 26 e 27 de outubro
O Sindsalem promoverá nos dias 26 

e 27 de outubro, no Plenarinho, o 
VIII Congresso dos Servidores da Alema 
(Consalem). O tema deste ano é o Controle 
Externo sobre o Legislativo. No primeiro 
dia, haverá um debate sobre a conjuntura 
político-econômica do país, com o profes-
sor doutor em História Social, Valério Arca-
ry. Além disso, serão discutidas questões de 
interesse da categoria: como o balanço da 
direção do Sindsalem, alteração do Estatuto, 

reforma do PCCV, dentre outras. No segun-
do dia, o juiz da Vara de Interesses Difusos 
de São Luís, Douglas Martins, ministrará a 
palestra “Controle Externo sobre o Legisla-
tivo Brasileiro”, com a participação do de-
batedor Leonardo Valles, auditor da CGU e 
doutor em Direito. Em seguida, ocorrerá a 
Plenária Final do Consalem. No dia 28/10, 
será realizada a Festa do Servidor, a partir 
das 11h, na sede recreativa do Sintrajufe, no 
Araçagi. Servidor, compareça!

editorial

M otivados pelo desejo de mu-
dança e com o objetivo de 

combater à corrupção, o povo foi às 
urnas, com boa-fé, no último dia 02 de 
outubro. Bombardeado pela mídia, o 
cidadão acreditou que a vida iria me-
lhorar pelo simples fato de trocar o PT 
pelo PSDB, DEM, PMDB, PP ou qual-

quer outro partido de matriz ideológica 
semelhante. Infelizmente, na política, as 
coisas não funcionam assim e os eleito-
res concederam, na verdade, uma vitó-
ria avassaladora aos seus próprios algo-
zes. Diante disso, o Sindsalem fez uma 
breve análise dos impactos negativos do 
resultado destas eleições, principalmen-
te, para os servidores da Alema.

O PMDB elegeu 1.028 prefeituras, o 
PSDB - 796, o PSD - 539 e o PP - 495. 
Todos esses partidos possuem caciques 
envolvidos em corrupção, o que nos 
leva a crer que essa mazela se perpetua-
rá neste país. Um jantar promovido por 
Temer no dia 09 de outubro preparou 
a base governista para a aprovação de 
várias emendas e projetos de leis que 
representam ataques terríveis aos tra-
balhadores e aos servidores e serviços 
públicos, em particular.

No Maranhão, as eleições em vários 
municípios terão consequências sobre 
nós, servidores. A derrota do CORO-
NEL COUTINHO, em Caxias, é o 
maior exemplo. Embora os caxienses 
tenham derrubado uma administração 
desastrosa para os interesses do povo 
daquela cidade, a eleição de Fábio Gen-
til não promete grandes mudanças, pois 
este sempre viveu à custa do dinheiro 
público, assim como os membros do 
grupo derrotado. O revés do Coronel 
Coutinho aliado às propostas de refor-
ma do Governo Temer podem difi cultar, 
ainda mais, a vida dos servidores desta 
Casa. A categoria precisa fi car alerta, 
pois a folha de pagamento tende a au-

mentar com novos “fantasmas”. Além 
disso, a Mesa Diretora utilizará o argu-
mento das medidas impostas pelo Go-
verno Temer, como a PEC 241, para re-
forçar a negação da Reforma do PCCV.

Em São Luís, a eleição de Eduardo 
Braide ou Edivaldo Holanda Júnior não 
implicará em grandes mudanças para a 
população. Os dois candidatos têm ori-
gem na Oligarquia Sarney e fazem par-
te, hoje, da base do GOVERNO FLÁ-
VIO DINO. Na Alema, todos sabem 
que os dois grupos (SARNEY E DINO) 
fazem vista grossa para a enxurrada de 
“fantasmas” existentes na Casa, assim 
como foram coniventes com o escan-
daloso aumento de 34,5% concedido a 
servidores comissionados, que já ganha-
vam acima de R$ 16 mil por mês. Em 
contrapartida, os dois grupos se nega-
ram a apoiar, sequer, a concessão da re-
visão infl acionária de 9,30%, a que têm 
direito os servidores efetivos e estáveis. 

O deputado Eduardo Braide, inclu-
sive, atuou diretamente para que a re-
posição da infl ação não fosse concedi-
da à categoria, uma vez que se aliou a 
servidores inescrupulosos, que tentaram 
substituir a direção autêntica do Sind-
salem. Vale ressaltar, ainda, que esse 
deputado teve em suas mãos a lista de 
“fantasmas” e nada fez para acabar com 
essa forma de desvio de dinheiro públi-
co. Por tudo isso, apesar de saber que 
todos são “livres” para votar, a Direção 
do Sindsalem conclama seus associados 
a votarem nulo neste segundo turno, em 
São Luís.

sindsalem 
sugere voto 
nulo no 2º 
turno EM SLZ
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abaixo a pec da maldade!

sindsalem conclama servidores 
a se unirem contra a pec 241

A o invés de aumentar 
os tributos sobre os 

mais ricos, combater a sone-
gação fi scal e cortar as benes-
ses do alto escalão dos Pode-
res Executivo, Legislativo e 
Judiciário, o Governo Michel 
Temer preferiu propor a PEC 
241/2016, a chamada PEC da 
Maldade, aprovada na segun-
da-feira (10/10), na Câmara 
dos Deputados.

Para o Sindsalem, a PEC 
representa um ataque sem 
precedentes à população bra-
sileira e, particularmente, aos 
servidores públicos, pois isen-
ta as elites e joga a conta da 
corrupção e da dívida pública 
no bolso dos mais pobres e 
daqueles que vivem de salário 
e aposentadoria.

Para quem não conhece, a 
PEC 241 estabelece para os 
próximos 20 anos, um teto 
para o investimento estatal 
limitado à despesa do ano an-
terior corrigida pela infl ação. 
Assim, mesmo que o Esta-
do aumente a arrecadação e 
existam recursos disponíveis, 
ele não poderá aumentar os 
investimentos nas áreas so-
ciais, além do teto. 

Na prática, se aprovada 
pelo Congresso Nacional, a 
PEC 241 congelará os inves-
timentos da União em saúde e 
educação por 20 anos, preca-
rizando, ainda mais, a oferta 
desses serviços ao cidadão. 
“Para o funcionalismo públi-
co, os impactos da proposta 
também serão desastrosos. A 
PEC 241 proibirá a conces-
são de reajuste salarial aos 

servidores, bem como vedará 
a criação de novos cargos ou 
funções, a reestruturação de 
carreira e a realização de con-
cursos públicos” – explicou o 
presidente do Sindsalem, Luiz 
Noleto.

O golpe de misericórdia 
virá a seguir, com a reforma 
da previdência e outras medi-
das infraconstitucionais, que 
possibilitarão: a dispensa de 
servidor por insufi ciência de 
desempenho, a mudança nos 
critérios de progressão e pro-
moção, além de restrições na 
concessão de pensões, apo-
sentadorias e auxílios-doença.

Embora a medida seja 
aplicável apenas no âmbito 
federal, a aprovação da PEC 
poderia surtir o efeito casca-
ta, levando governadores e 
prefeitos a criarem legislação 
semelhante, prejudicando o 
funcionalismo estadual e mu-
nicipal, bem como o acesso 
da população aos serviços 
básicos – um retrocesso sem 
igual nos últimos tempos. 

O objetivo do Governo 
Temer é que a proposta seja 
aprovada no Congresso Na-
cional o mais rápido possí-
vel para que o novo cálculo 
para os gastos públicos seja 
aplicado já em 2017. Diante 
dessa ameaça, o Sindsalem 
conclama os servidores, tra-
balhadores e a sociedade em 
geral a se unirem e a não me-
direm esforços para barrar 
esse ataque. Vamos pressio-
nar os deputados e senadores 
maranhenses a dizerem NÃO 
À PEC 241/2016!

denúncia

sindsalem solicita ao mp que 
investigue farra das diárias
O Sindsalem reque-

reu ao Ministério 
Público (MP-MA) provi-
dências no sentido de inves-
tigar a “farra de diárias” na 
Alema. Em sua representa-
ção, o Sindicato narrou uma 
série de operações suspei-
tas, que garantiram a apenas 
nove servidores aproxima-
damente R$ 129 mil em di-
árias, sendo a maioria para 
deslocamento à cidade de 
Caxias, reduto eleitoral do 
presidente da Alema, depu-
tado Humberto Coutinho. 

Para demonstrar os ab-
surdos referentes à conces-
são de diárias, o Sindsalem 
destacou alguns casos, 
como o do servidor Jean 
Rodrigues Alves Costa, 
que ganha remuneração de 
R$ 17.504,69 e recebeu R$ 
33.075,00 de diárias refe-
rentes à 30 viagens. Vale 
destacar que esse servidor 
era assessor da ex-deputada 
Cleide Coutinho, esposa do 
Presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão. 

Outro caso absurdo é o 
do servidor Leonel Mesqui-

ta Costa, que recebeu entre 
2015 e 2016, R$ 8 mil em 
diárias, dentre as quais para 
viagem ao Rio de Janeiro, 
sem qualquer vínculo com 
suas atividades e com o in-
teresse público. Para piorar, 
o próprio servidor propala 
entre os colegas que não há 
nada demais em receber di-
árias para tratar de interesse 
particular. 

Diante de tais relatos, o 
Sindsalem pleiteiou, tam-
bém, caso comprovadas as 
ilicitudes, o ressarcimen-
to aos cofres públicos dos 
valores recebidos irregu-
larmente pelos servidores, 
bem como a responsabiliza-
ção de todos os envolvidos 
no “esquema” por ato de 
improbidade administrati-
va. Como forma de evitar 
futuros desvios, o Sindsa-
lem solicitou, ainda, que o 
Ministério Público celebre 
um Termo de Ajustamento 
de Conduta com a Alema, 
que submeta a concessão 
de diárias a regras seguras 
e, sobretudo, vinculadas ao 
interesse público.

fiscalização

mp-ma e sindsalem atentos a 
irregularidades na alema
O Ministério Públi-

co (MP-MA) e o 
Sindsalem têm exercido pa-
pel de suma importância no 
combate às irregularidades 
existentes na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. 
No entanto, vale ressaltar 
a atuação exemplar do MP 
como fi scal da lei. 

Sempre atento às suas 
atribuições, o Ministério 
Público cobrará da Alema 
a apresentação da lista com 
informações relativas à lo-
tação, fi liação e cargos dos 

servidores da Casa, confor-
me determinação da Vara de 
Interesses Difusos e Coleti-
vos de São Luís. 

O prazo para a direção 
da Casa entregar a lista com 
os dados atualizados termi-
na em  07/11/2016. Caso a 
Alema descumpra a ordem 
judicial, é certo que o MP 
tomará as medidas cabíveis. 

Os servidores estáveis e 
efetivos da Casa estão con-
fi antes na atuação da Justiça 
e do Ministério Público pelo 
fi m da corrupção na Alema!


