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VI congresso dos servidores SERÁ
REALIZADO EM OUTUBRO; participe!

congresso ocorre nos próximos dias 23 e 24 de
outubro, no plenarinho. neste ano, serão abordados
os "direitos e deveres dos servidores públicos".

O

Sindsalem promove o VI Congresso dos Servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão (Consalem) nos dias 23 e 24 de outubro, no
Auditório Gervásio Santos, na sede da
Alema, em São Luís.
TEMA
Com o tema “Direitos e deveres dos
servidores públicos”, o Congresso contará com palestras, análise de conjuntura, além de debates sobre as reivindicações da categoria, como a reforma do
PCCV, dentre outras.

MUDANÇA DO ESTATUTO
Na ocasião, serão votadas, ainda,
mudanças no Estatuto do Sindsalem.
Vale ressaltar que somente os servidores inscritos como delegados terão
direito a voto.
Para participar do Congresso ﬁque
atento aos informes da Comissão Organizadora e ao site oﬁcial do Sindicato, que também disponilizará, em
breve, a programação completa do
Congresso.
Servidor, compareça! Sua presença é de fundamental importância!

CONFRATERNIZAÇÃO

FESTA EM HOMENAGEM AO
SERVIDOR PÚBLICO VEM AÍ

O

Sindsalem convida a categoria para participar da festa em comemoração ao Dia do Servidor Público, que será realizada no
domingo (26/10) a partir das 10h, no
Clube Recreativo dos Servidores, no
Maiobão. A confraternização contará com almoço e atrações musicais.
Saiba mais no site do Sindicato.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SERVIDORES APROVAM CONTAS POR UNANIMIDADE
E

m assembleia realizada no dia 24/09,
no Plenarinho, os servidores do legislativo estadual
aprovaram, por unanimidade, as contas do Sindsalem referentes a período em
que a gestão Autonomia,
Democracia e Luta está à
frente da direção do Sindicato (de 2013 à set/2014).

“A aprovação das contas
- sem nenhum voto contrário ou abstenção – é resultado da transparência do
Sindicato dos Servidores da
Assembleia Legislativa do
Maranhão, um dos únicos
a realizar assembleias desta
natureza com a participação democrática de toda a
categoria” – destacou o pre-

sidente do Sindsalem, Luiz
Noleto.
Vale ressaltar que, em
comparação à gestão anterior, a atual diretoria do
Sindsalem aumentou, ainda, o saldo na conta da entidade, que atualmente ultrapassa os R$90 mil. Conﬁra,
em breve, a prestação de
contas no site do Sindicato!

formação sindical

EDITORIAL

ELEIÇÕES 2014: em quem CUrso dá dicas para conquistar
avanços nas lutas em 2014
devemos votar?
O
F

comercial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que transformou a
palavra de ordem das manifestações de junho de 2013
(“vem pra rua”) em “vem pra
urna”, visa, evidentemente,
inﬂuenciar os trabalhadores
e a juventude a não apostarem nas lutas como meio de
reivindicação, mas sim nas
urnas. Não caiam nessa...
As lutas travadas pelos
servidores da Alema, lideradas pelo Sindsalem,
não tiveram a mesma dimensão das lutas ocorridas em junho. No entanto,
elas foram decisivas para
as conquistas obtidas pela
categoria. Foram importantes, também, para perceber quem são, de fato,
os aliados de todos nós,
servidores.
As eleições para deputados estaduais estão em
curso, assim como a de
governador. Para o Executivo, concorrem seis
candidatos: Saulo Arcangeli (PSTU), Lobão Filho
(PMDB), Flávio Dino
(PCdoB), Zeluis Lago
(PPL) e Antônio Pedrosa
(PSOL).
Embora sejam estes os
candidatos registrados no
TSE, não são os indivíduos, sozinhos, que vão
governar o Estado. Quem
governa é um partido ou
grupo de partidos, sendo

que estes expressam visões de mundo e, também,
interesses de classes.
Diante disso, é importante que cada servidor
conheça atentamente cada
partido e de qual lado ele
ﬁca nos momentos de luta
da nossa e das demais categorias. Deve saber, também, quem ﬁnancia quem.
“Quem paga a banda escolhe a música” é uma
frase que deve orientar
CONTRA quem devemos
votar.
Se algum destes candidatos for ﬁnanciado por
empresário,
banqueiro
e/ou latifundiário é melhor se afastar dele, pois
o “poderoso” que investe
na campanha de um candidato vai querer escolher
a música que melhor lhe
soar aos ouvidos.
Em outras palavras,
vai exigir que seus negócios tenham preferência
em relação aos interesses
da coletividade. Assim,
a população terá menos
investimentos na educação, saúde e transporte,
por exemplo. Dito isso, o
Sindsalem espera que, no
dia 5 de outubro, os servidores da Alema não votem em nossos inimigos
de classe e que, APESAR
DAS URNAS, não abandonem as lutas diretas, nas
ruas!

oi realizado no dia 16/08,
em São Luís, o Curso
de Organização de Campanhas
Salariais. Ministrado pelos coordenadores do Ilaese, Daniel
Romero e Durval Júnior, o curso
abordou temas como conjuntura
econômica e a luta de classes.
Durante o curso, os palestrantes expuseram fatores que podem
favorecer a luta dos trabalhadores
neste segundo semestre. Para
eles, a inflação, o endividamento,

a exploração e o alto índice de
adoecimento devem motivar as
categorias a exigirem de modo
mais intenso, o atendimento de
suas reivindicações.
Exemplo disso foram os garis
do Rio de Janeiro, que fizeram
uma forte greve e garantiram,
além de reajustes dignos, melhores condições de trabalho. Para
Durval, este exemplo deve ser seguido pelos trabalhadores em geralnascampanhassalariaiselutas.

ações sobre a urv

JUSTIçA manda ressarcir perdas

O

Sindsalem informa que a Justiça
concedeu a oito servidores
da Alema o ressarcimento das perdas salariais que
tiveram quando houve a
mudança de moedas - de
Cruzeiro Real para Unidade
Real de Valor (URV) - em

1994. Com mais esta vitória, os servidores que ainda
possuem ações tramitando
com essa ﬁnalidade têm
mais uma garantia de que
receberão os valores a que
tem direito. Para eventuais
dúvidas sobre o assunto,
procure o Sindicato.

campanha de sindicalização

SERVIDOR(A), filie-se ao sindicato
E FORTALEça a NOSSA luta

O

Sindsalem lança a
Campanha de Sindicalização 2014 com o intuito de integrar os servidores
efetivos e estáveis ainda não
ﬁliados à entidade que representa a categoria dos funcio-

nários públicos da Alema.
Lembre-se: é a partir da
sindicalização que os trabalhadores iniciam sua contribuição para o fortalecimento
deste reconhecido instrumento de luta. Filie-se!

SERVIDOR: CONFIRA, EM BREVE, A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SITE www.Sindsalem.org.BR!
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