
CONGRESSO DOS SERVIDORES DA ALEMA

XI Consalem será 
nos dias 24 e 25/10

O SINDSALEM promoverá nos 
dias 24 e 25 de outubro, a par-

tir das 9h, o XI Congresso dos Ser-
vidores da Assembleia Legislativa 
do Maranhão (Consalem). O even-
to será realizado no Auditório Ger-
vásio Santos (Plenarinho), na sede 
da ALEMA, no Calhau. Neste ano, o 
tema do Consalem será: “Reforma 
da Previdência: e os nossos direi-
tos, como fi cam?”.

No primeiro dia, o advoga-
do e membro do IBEPS (Instituto 
Brasileiro de Estudos Políticos e 
Sociais), Cacau Pereira, palestra-
rá sobre a conjuntura nacional, 
acompanhado da debatedora Ilse 
Gomes, professora da UFMA e in-
tegrante da APRUMA.

Em seguida, haverá um debate 
sobre o planejamento estratégico 
da categoria, além do balanço da 
Direção do SINDSALEM, delibera-
ções sobre o Estatuto do Sindica-
to, prestação de contas, informes 
sobre o Plano de Cargos, Carrei-
ras e Vencimentos (PCCV), dentre 
outros assuntos.

O segundo dia, por sua vez, será 
marcado pela palestra sobre a Re-
forma da Previdência, que será 
ministrada pelo advogado João 
Guilherme Zagallo, tendo como 
debatedor o presidente do IPREV/
MA (Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado do Mara-
nhão), Mayco Murilo Pinheiro.

Na ocasião, os palestrantes ex-
plicarão os impactos dessa refor-
ma perversa às aposentadorias 
dos funcionários públicos. No fi m 
do dia, será realizada a Plenária 
Final do Congresso, a fi m de de-
fi nir resoluções e estratégias de 
luta para combater os ataques dos 
governos aos direitos previdenci-
ários dos servidores e dos traba-
lhadores em geral.

Vale ressaltar que para partici-
par do Consalem, o (a) servidor 
(a) precisa fazer a sua inscrição 
no site do Sindicato (http://www.
sindsalem.org.br/paginas/noticias.
asp?p=3289). Compareça! Sua 
presença é de fundamental im-
portância! 
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Neste ano, o tema do Congresso 
será a Reforma da Previdência.

HOMENAGEM 

SINDSALEM HOMENAGEIA 
SERVIDORES MAIS ANTIGOS

JORNAL

"A minha trajetória na Assembleia 
foi só de alegria, realizações e desejo 
de somar. Eu só tenho que agradecer 
muito, até porque foi aqui o meu pri-
meiro emprego, onde eu cresci. Eu 
entrei muito nova, quando ainda tinha 
poucos funcionários e os deputados 
eram nossos amigos. Tenho muita 
saudade desse tempo da Assembleia 
na Rua do Egito. Fui a primeira assis-
tente social e sempre procurei dar tudo 
de mim em minha profissão. Passei 23 
anos sendo Chefa da Seção do Serviço 
Social. Eu me realizei profissionalmen-
te na ALEMA". Mary, como é conheci-
da por todos os servidores da ALEMA, 
é uma pessoa muito competente, res-
ponsável e querida por todos. Tem 2 
filhos a quem dedica todo o seu amor. 
Nesse dia em que comemoramos o 
Dia do Servidor Público, rendemos 
homenagem a Mary por todo seu pio-
neirismo e legado ao serviço público 
do Parlamento Estadual maranhense.

IRAMARI 
LIMA BOSCO

ADMISSÃO: 01/10/1969

 MARY

ANTONIO JOSÉ 
PINHEIRO DUARTE

ADMISSÃO: 29/05/1970

PINHEIRO
De igual modo, homenageamos 

Antonio José Pinheiro Duarte, fun-
cionário da ALEMA há 49 anos. Como 
servidor, tem trajetória de competên-
cia e de grande responsabilidade re-
conhecida por seus companheiros de 
trabalho. Pinheiro, como costumei-
ramente é chamado, já trabalhou em 
vários setores deste Parlamento: Ple-
nário, Gabinete do Deputado Manoel 
Sebastião Pinheiro, Protocolo, Comu-
nicação, Setor de Reprografia (Xerox) e 
Diretoria de Documentação e Registro. 
Ele é casado com a senhora Eurinice 
Araújo Santos Duarte, com quem tem 
três filhos: Alisson; Ana Thaís e Tony 
Anderson (falecido recentemente).
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C aros amigos (as), companhei-
ros (as) e sindicalizados (as), 

transcorridos 7 (sete) meses do iní-
cio da nossa gestão “Compromisso 
e ação para avançar”, reafi rmamos a 
determinação pela continuidade da 
luta e pela garantia de direitos à nos-
sa categoria,  além da atuação cole-
tiva e articulada para a promoção da 
luta dos trabalhadores em geral.

Num momento de fortes ataques 
aos direitos dos trabalhadores, sabí-
amos que a nossa missão e os de-
safi os da atualidade seriam de luta 
constante para a conquista de novos 
direitos, condições dignas de traba-
lho e renda justa; e de reafi rmação 
para que não se estabeleça qualquer 
forma de retrocesso.

Desde o início, e continuamente, te-
mos nos esforçado para negociações 
dialogadas com a Mesa Diretora, que 
precisa priorizar, permanentemente, a 
pauta dos servidores desta Casa.

As conquistas recentes por nós em-

preendidas precisam ser força para 
maior engajamento de toda a categoria.

Temos buscado ampliar o diálo-
go com a base em atividades como o 
Café Sindical; asseguramos o assen-
to dos servidores junto à Comissão 
de Concurso, que tem que funcionar 
efetivamente com nossa participação; 
fizemos defesa intransigente para que 
a Mesa Diretora não implante medidas 
de retrocesso, ilegais e inconstitucio-
nais, na concessão de adicionais de 
qualificação; asseguramos a normali-
zação do atendimento aos aposenta-
dos no Setor Médico; fomos vitoriosos 
em ação judicial para que os servido-
res efetivos ocupantes de cargo de 
Auxiliar Operacional na especialidade 
de Motorista firmassem acordo com 
a ALEMA para, corrigindo equívoco, 
serem reenquadrados no padrão re-
muneratório de nível médio; e con-
quistamos o aumento do tíquete-ali-
mentação para R$1.000,00.

Entretanto, a reposição salarial 

precisa se efetivar como conquista 
ainda nesse período, fruto da nos-
sa luta e reclame constante junto à 
Mesa Diretora da ALEMA.

Nessa oportunidade, em que nos 
reunimos no nosso XI Congresso 
de Servidores, a Direção do SIND-
SALEM conclama a todos (as) para 
participação efetiva nos debates e 
embates da categoria e dos demais 
companheiros (as) de sindicatos do 
Brasil. Sob o tema a “Reforma da pre-
vidência e nossos direitos, como fi -
cam?”, o Congresso reconhece que a 
nossa luta é conjunta, com todos os 
trabalhadores e trabalhadoras.

Nosso trabalho conjunto é para 
ampliar direitos. Tenhamos um ex-
celente CONSALEM, que será segui-
do da nossa confraternização pelo 
dia do Funcionário Público.

Só haverá conquista na coletivida-
de, nos diálogos e nas lutas!

Gestão “Compromisso e ação 
para avançar”

EDITORIAL

Diretoria faz balanço dos 7 meses de gestão

O SINDSALEM divulga a pres-
tação de contas referente ao 

primeiro semestre de 2019. Com a 

divulgação da prestação de contas, 
a diretoria do Sindicato ratifi ca seu 
compromisso com a transparência 

em todos os seus feitos. Servidor 
(a): analise os dados de forma mais 
detalhada no site do Sindicato! 

CONFRATERNIZAÇÃO

Festa do Servidor no dia 26/10

TRANSPARÊNCIA

SINDSALEM presta contas do 1º semestre de 2019

A Festa do Servidor ocorrerá no sába-
do (26/10), a partir das 12h, no Espaço 77, 
no Araçagi, com direito a almoço, atra-
ções musicais e sorteio de brindes para 

os associados. O SINDSALEM oferecerá, 
ainda, transporte gratuito para os servi-
dores que solicitarem na hora da inscri-
ção para o XI CONSALEM. Participe!


