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Sindicato dos Servidores no
Poder Legislativo do Esta-
do de Pernambuco (Sisale-
pe) vive um novo momento
com a categoria. Desde que

assumiu a direção, em julho de 2009, a
gestão Construindo um Novo Tempo tem
se preocupado em fazer uma adminis-
tração transparente e com a participação
ampla dos servidores da Casa Joaquim
Nabuco. 

Os primeiros indícios de que a
imagem do sindicato começou a mudar
são percebidos no dia a dia da atuação
sindical. A cada nova assembleia geral, o
número de servidores que participam
das discussões está aumentando, e,
consequentemente, os debates coletivos.
O número de associados também cresce,
confirmando a confiança e a credibili-
dade na atual diretoria do Sisalepe entre
os servidores do Legislativo pernam-
bucano. Desde julho de 2009, mais de
100 servidores filiaram-se ao Sisalepe,
após anos de desligamentos contínuos.
Até o fim de 2010, o sindicato possui

cerca de 440 associados, contabilizando
mais de 100 novas filiações.

A credibilidade e a confiança dos
servidores da Assembleia Legislativa de
Pernambuco no Sisalepe contribuem
para manter a categoria unida e forta-
lecida, ferramentas indispensáveis nas
lutas de classe. Além disso, estimula os
companheiros de trabalho a defender o
interesse unificado dos servidores. A
participação nos destinos do sindicato,
proposta defendida pela atual gestão,
concretiza a soma de forças em defesa
dos interesses da categoria, em busca de
uma entidade forte e legitimada como
representante da maioria. 

Em 2011, o Sisalepe persiste na
construção de uma categoria forte de
servidores públicos estaduais do Poder
Legislativo. Os desafios continuam a
nos guiar rumo aos avanços nas con-
quistas e na organização tão sonhadas.
Juntos, faremos um sindicato forte e
atuante, em sintonia com os rumos do
movimento sindical do serviço público
brasileiro!
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Sisalepe colabora com 
reforma do Estatuto da Fenale

O
anteprojeto da reforma do Esta-
tuto da Federação Nacional dos
Servidores dos Poderes Legisla-
tivos Federal, Estaduais e do

Distrito Federal (Fenale), elaborado pela
comissão de reforma composta por dirigen-
tes do Sisalepe, foi aprovado, por unanimi-
dade, durante o XXV Encontro da Fenale,
em novembro, na capital maranhense, São
Luís. A reformulação surgiu com a neces-
sidade de adequar o documento que rege a
atuação da Fenale às normas da Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) e aos requi-
sitos previstos na Resolução nº 186, do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE).

Para reescrever o texto, os servido-
res da Alepe Josias Ramos, André Salga-
do e Maurício da Fonte realizaram um es-
tudo comparativo com estatutos de outros
sindicatos e com as legislações pertinen-
tes ao assunto. André Salgado presidiu a

comissão de reforma e ressaltou que, com
as alterações, a Fenale deixa de ser uma
entidade associativa para atuar exclusiva-
mente sob a ótica do sindicalismo. "A
mudança atende às exigências do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego para
conceder a Carta Sindical. Isso fortalece
a Fenale como entidade representativa
dos servidores dos Poderes Legislativos
Federal, Estaduais e do Distrito Federal",
explicou o servidor da Alepe. 

A Carta Sindical reconhece uma enti-
dade como representativa de uma categoria
profissional. A redação final do novo Esta-
tuto da Fenale, com as emendas propostas
pelas entidades filiadas, foi concluída no
mês de dezembro. Durante o XXV Encon-
tro da Fenale, além dos servidores da Alepe
que coordenram a reforma, Marconi Glau-
co e Leonardo de Lima participaram ativa-
mente dos debates sobre o assunto.

Estatuto do Sisalepe será alterado
O Sisalepe também vai realizar

uma reforma em seu Estatuto. O ante-
projeto está pronto, faltando apenas
definir os detalhes do processo elei-

toral. Em março, na próxima Assem-
bleia Geral Extraordinária (AGE), o
texto deve ser apresentado aos servido-
res do Legislativo de Pernambuco.

Os servidores da Alepe, sindicaliza-
dos ao Sisalepe, são beneficiados com con-
dições de pagamento diferenciadas em vá-
rios estabelecimentos da cidade. Para rea-
lizar compras, é preciso pegar uma guia de
autorização do desconto em folha na sede
do sindicato. Confira a lista dos convênios:

* ART ÓTICA
* ATACADO DOS ESPORTES
* CASA DOS ÓCULOS
* EURODENTE
* FARMÁCIA 13 DE MAIO
* FARMÁCIA PONTUAL
* FARMÁCIA GUARARAPES
* FIGUEIRAS CALÇADOS
* HAZIN CIA LTDA
* NOVO TEXTO LIVRARIA
* ÓTICA PRISMA
* ÓTICA VISORAMA
* SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE
* SANTO AMARO AUTOPEÇAS
* TICKET ELETRÔNICO
* TORREÃO AUTOPEÇAS
* VENEZA WATER PARK
* VIAMODA
* VIVO 
* ZAYRA MODA FEMININA

C onvênios



SISALEPE Informativo do Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo do Estado de Pernambuco

3

Encontro da Fenale
debateu previdência social

O
debate sobre as perspectivas da Previdência Social do Servidor
Público, em especial nas casas legislativas estaduais, tomou conta
do primeiro dia do XXV Encontro Nacional da Federação dos
servidores de Assembleias Legislativas do Brasil (Fenale), de 24

a 26 de novembro, no auditório do Poder Legislativo do Maranhão. O
procurador Francisco Reis historiou a Previdência Social no Brasil, desde o
tempo do Império até os dias de hoje. 

O palestrante apontou "as mazelas que têm atrapalhado a aposentadoria
no Setor Público, em especial a quantidade de funcionários comissionados e
terceirizados nos legislativos". Segundo Reis, as casas legislativas não re-
passam os recursos cobrados desses funcionários para a Previdência Social
dos servidores públicos, mas para o regime geral". "É preciso que os sindica-
tos entrem na Justiça para regularizar a situação, que pode trazer grandes pro-
blemas no futuro", alertou. À tarde, a secretária adjunta de Seguridade Social
do Maranhão, Maria da Graça Cutrim, fez uma explanação sobre o Sistema
de Previdência dos servidores públicos do Estado. 

O encontro reuniu 17 entidades-sindicatos e associações represen-
tativas dos servidores das Assembleias Legislativas de 12 Estados do Brasil.

Único representante de Pernambuco no encontro, o Sisalepe teve par-
ticipação destacada entre os Estados do Nordeste. Marconi Glauco, inte-
grante do conselho fiscal, fez uma exposição geral sobre a história, o quadro
atual e as perspectivas futuras do Sisalepe. Na explanação, ele falou sobre a
origem do movimento sindical na Alepe, com a criação de uma associação
de servidores, que foi transformada em sindicato após o advento da Consti-
tuição Federal de 1988. O servidor lembrou os momentos difíceis vividos
pelos servidores da Casa Joaquim Nabuco, principalmente, até o ano de
2009, quando a atual diretoria assumiu o Sisalepe. "Infelizmente, nosso sin-
dicato estava paralisado e nossa categoria sem perspectivas, sem falar nos
problemas estruturais, financeiros e éticos que todos tiveram conhecimento
quando assumimos", enfatizou. 

Marconi Glauco porém, destacou a recuperação financeira, estrutural e,
principalmente, política e moral do Sisalepe. "Encontrando um sindicato
falido, a atual gestão Construindo um Novo Tempo conseguiu, em apenas um
ano e três meses, sanar as complicações financeiras da entidade e recuperar
a imagem do Sisalepe dentro e fora da Alepe. "Hoje, somos respeitados
pelos servidores, pela Mesa Diretora e demais parlamentares da Casa e pela
Federação Nacional dos Legislativos Estaduais. E isso não foi de graça: é
fruto de muito trabalho, da concretização dos compromissos assumidos com
a categoria e das conquistas já alcançadas - principalmente os avanços no
Plano de Cargos e Carreiras -, sempre por meio de um processo democráti-
co, participativo e transparente", ressaltou Glauco.

CARTA DE SÃO LUÍS
Reunidas na terra do grande poeta Gonçalves

Dias, nesta cidade de São Luís, no Estado do Ma-
ranhão, as entidades representativas filiadas à FE-
NALE - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SER-
VIDORES DOS PODERES LEGISLATIVOS FE-
DERAL, ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDE-
RAL, participantes do XXV Encontro da FENALE,
realizado de 24 a 26 de novembro de 2010, onde fo-
ram debatidos sob o tema central "A Previdência
Ontem, Hoje... e Amanhã? - Perspectiva da Previ-
dência Social do Servidor Público", onde, após pa-
lestras e debates, DELIBERAM e tornam público a
todos os poderes constituídos, às entidades da nossa
sociedade civil e ao povo brasileiro os compro-
missos de RATIFICAR as decisões tomadas em to-
dos os congressos passados e no Encontro de São
Luís, no sentido de: 
1 - Ampliar a discussão e aprimorar o
entendimento do servidor público sobre os
aspectos positivos e negativos da previdência sob
o novo regime;
2 - Que os cursos de aprimoramento e valorização
visem à profissionalização dos servidores efetivos;
3 - Defender o cumprimento da imposição
constitucional do acesso aos cargos do Poder
Legislativo somente por concurso público;
4 - Continuar a combater a terceirização no
serviço público;
5 - Ampliar o combate à prática do assédio moral
no serviço público, em todas as esferas;
6 - Defender a participação paritária dos
servidores nos Conselhos Gestores dos Fundos de
Previdência;
7 - Intensificar gestões junto à UNALE, no sentido
de ampliar o diálogo acerca das questões
relacionadas aos servidores do Poder Legislativo;
8 - Lutar por condições adequadas de trabalho,
saúde, higiene e segurança em todas as Casas
Legislativas, bem como pelo desenvolvimento de
programas de preparação para a aposentadoria; 
9 - Prosseguir na luta pelos direitos adquiridos,
pela preservação da paridade e pelo tratamento
igualitário entre os servidores ativos, aposentados
e pensionistas. 

Finalmente, as entidades participantes do
encontro RATIFICAM a FENALE como legítima
representante do conjunto dos servidores dos Pode-
res Legislativos Federal, Estaduais e do Distrito
Federal. 

São Luís, 26 de novembro de 2010

FENALE — FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
SERVIDORES DOS PODERES

LEGISLATIVOS FEDERAL, ESTADUAIS E
DO DISTRITO FEDERAL

AFALESP/SP, AFIAL/RS, ASALEM/MA,
ASALERJ/RJ, ASPAL/SP, SINDAL/MT,

SINDALEMG/MG, SINDALERJ/RJ,
SINDALESC/SC, SINDILEGIS/ES,
SINDSALEM/MA , SINDSEL/AP,

SINFEEAL/RS, SINPOL/PB, SISALEPE/PE,
SISALMS/MS e STPLAL/AL.

Destaque na atuação do Sisalepe
SÃO LUÍS - Servidores da Alepe em mais um encontro da Fenale
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Busca por novas conquistas
marca início de 2011 no Sisalepe

O
ano novo começa num contexto de mudanças no
País, com a eleição da primeira mulher presidente do
Brasil. E não seria diferente num sindicato incluído
nesse amplo espaço social. 2011 tem início para o

Sindicato dos Servidores no Poder Legislativo de Pernambuco
(Sisalepe) com foco no avanço das conquistas e na organização
sindical.

Entre os desafios, permanece a Campanha Salarial 2011,
em defesa do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos
servidores da Casa Joaquim Nabuco. A realização de concurso
público, além de outras questões, também está na pauta de
reivindicações aprovada pela categoria na última Assembleia
Geral Extraordinária (AGE) de 2010 (ver quadro ao lado). Uma
comissão formada por servidores de diversos setores da
Assembleia de Pernambuco, que vem se reunindo às quintas-
feiras, na sede do Sisalepe, está construindo propostas para
melhoria do  PCCS da categoria.    

A direção do Sisalepe tem como prioridades a atuação de
forma articulada com o movimento sindical dos servidores pú-
blicos estaduais e nacionais, a organização da participação da
base, por meio da eleição dos representantes sindicais (ver pág.
5), e a continuidade das ações de formação do servidor e aos
debates com a categoria. 

"As perspectivas para o Sisalepe, neste ano que se inicia,
levam ao fortalecimento do sindicato como instrumento de
conquistas dos direitos da categoria e à inserção do sindicato nas
lutas sociais mais amplas de toda a sociedade", resumiu o
presidente da entidade, Josias Ramos.

Para a assessora sindical do Sisalepe, Ivete Caetano, as
possibilidades de continuidade do projeto de desenvolvimento
nacional indicam o crescimento do emprego formal e da renda,
a diminuição dos índices de pobreza, portanto, menor
desigualdade social. "No âmbito do mundo do trabalho, o re-
sultado revela-se na maior perspectiva do movimento sindical
avançar em suas conquistas, estando os trabalhadores inseridos
em um contexto de fortalecimento do mercado de trabalho e dos
direitos sociais", avaliou.

Ivete afirmou que o movimento sindical dos trabalhadores,
especialmente o sindicalismo do serviço público, enfrentará os
desafios, como: a reforma sindical; a ratificação das convenções
151 e 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT);
ganhos reais de salários; fim da desigualdade de gênero,
raça/etnia no mercado de trabalho; e maior participação nas
definições das políticas públicas, no Brasil e nos Estados.
REIVINDICAÇÕES - Na última Assembleia Geral Extraor-
dinária (AGE) da categoria, em novembro passado, foi
aprovada a Pauta de Reivindicações 2011. Entre diversas
questões, a construção de uma mesa permanente de negocia-
ção com a Mesa Diretora do Legislativo continua sendo alvo
do sindicato. Fortalecer a carreira, realizar concurso público,
garantir a paridade salarial com os servidores do TCE-PE e
conceder auxílio educação até 18 anos são mais algumas
propostas defendidas pelo Sisalepe.

A reunião ainda aprovou a formação da Comissão de Es-
tudo do PCCS. O grupo é composto por seis servidores. Dois de
cada classe: nível fundamental, médio e superior. O presidente
do Sisalepe, Josias Ramos, destacou que "os aposentados têm
participação garantida, podendo comparecer às reuniões da
comissão e propor sugestões."

Pauta de reivindicações
Mesa de negociação permanente (Resolução

151 OIT);

Fortalecimento das carreiras Técnico-
Administrativa e de Procurador; 

Continuação da busca pela paridade salarial
com os servidores de carreira do TCE;

Criar a carreira de especialista do Poder
Legislativo;

Defender a implantação de uma política de
formação profissional e capacitação continuada
do servidor de carreira, voltadas para a carreira
de Especialista do Poder Legislativo; 

Garantir uma política de segurança interna na
ALEPE e  uma política de saúde no ambiente de
trabalho.

Defender a realização de Concurso Público
para preenchimento de todos os cargos vagos;

Teto remuneratório único para os todos
servidores do Estado;

Concessão do Auxílio Transporte aos servidores
efetivos em exercício;

Concessão do Auxílio Educação aos servidores
efetivos;

Extensão do Auxílio Alimentação aos servidores
aposentados;

Concessão do Auxílio Saúde aos servidores
efetivos ativos e aposentados;

Viabilização de estacionamento para os
funcionários da Alepe;

Ocupação dos cargos de direção,
assessoramento e chefia por servidores efetivos e
rodízio nos mesmos a cada 2 anos.
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A
partir deste mês, entre os dias 14 e 18,
será organizada a primeira eleição dos
representantes sindicais de base do
Sisalepe. A posse está marcada para o

dia 25. A decisão também foi aprovada na
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da
categoria, em novembro de 2010. A ideia do
Sisalepe é eleger um servidor em cada superinten-
dência, assistência, gerência e departamento da
Alepe. A cada dez servidores, um será escolhido
para representar os interesses da maioria, com
atuação em conjunto com o sindicato. Antes do
processo eleitoral, durante reuniões em todos os
setores da Assembleia Legislativa, serão esco-
lhidos os servidores que concorrerão às vagas. 

Para ser um representante sindical de base é
necessário estar vinculado ao Sisalepe e ser
servidor efetivo. A representação sindical no local
de trabalho é uma forma de organização conquis-
tada por alguns sindicatos em negociações dos
acordos coletivos e colabora com o fortaleci-
mento da atuação sindical. Participar dos destinos
do sindicato e da sociedade contribui para a
construção de uma cultura democrática que
amplia direitos e promove mudanças nos valores
sociais. 

O Sisalepe ressalta a necessidade da par-
ticipação, da mobilização e do engajamento
coletivo na construção de um novo tempo na atual
gestão do sindicato.

Após a
elaboração de
um projeto que
priorizou o con-
forto para
atender aos sin-
dicalizados, a
reforma da sede
do Sisalepe foi
concluída. Um
ambiente plane-
jado, com mó-
veis novos, pin-
tura renovada e
uma sala de
reunião apro-
priada para as
necessidades
das atividades
deram uma cara
nova ao local.
Para o
presidente Jo-
sias Ramos, as
mudanças tor-
naram o am-
biente confortá-
vel para a rea-
lização de reuniões com a diretoria e o atendimento aos servidores,
que estranhavam a má conservação do local. "Agora, é possível
trabalhar com qualidade. Essa era uma das mudanças planejadas
pela gestão Construindo um Novo Tempo", enfatizou.   

Representantes sindicais serão eleitos este ano

Reforma da sede está concluídaSaiba mais sobre representação sindical
O QUE É REPRESENTAÇÃO SINDICAL DE BASE?

O representante sindical é a pessoa (servidor ou servidora)
que será o elo entre o sindicato da categoria e a base. O
processo acontece com a eleição dos representantes sindicais
em proporção ao número de trabalhadores, com mandato
semelhante ao da diretoria do sindicato. A ação do dirigente
sindical, que é eleito democraticamente por meio do voto, deve
estar articulada com o sindicato. 

ATRIBUIÇÕES DO REPRESENTANTE SINDICAL

O representante sindical tem a função de representar os
interesses da maioria dos servidores. Lutar pela melhoria das
condições de trabalho a fim de prevenir a insatisfação e a
perda da saúde física e mental. O representante sindical ainda
promove iniciativas do sindicato, fiscalizando o cumprimento
de leis, convenções e acordos. Participar das atividades
sindicais, como comissões, assembleias; encaminhar as
decisões da assembleia e manter a direção atualizada sobre a
situação da categoria no departamento que representa são
outras atribuições.

ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO ELEITORAL

O período das eleições será nas primeiras semanas de
fevereiro, e a data da posse na última semana do mesmo
mês. A composição será de acordo com o número de servidor
em cada gerência, departamento e superintendência: a cada
dez servidores, um representante com mandato
provisoriamente de um ano e seis meses. Só poderá ser
votado e votar o servidor sindicalizado. O processo eleitoral
será de responsabilidade de uma comissão de diretores,
formada por Foster, Leonardo e Lisboa.

ANTES: Paredes mofadas, móveis velhos

DEPOIS: Ambiente adequado de trabalho

Assembleia
Geral define
novas ações
do Sisalepe
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Ambiente agradável reuniu servidores em confraternização

Anfitriões recepcionam o presidente Guilherme Uchoa e o deputado Antônio Moraes

Animados e em clima de confraternização, servidores tomam conta da pista de dança

Buffet de Ana Paula Góes agradou aos associados

Servidores e deputados
prestigiam festa de fim de ano
Servidores e deputados
prestigiam festa de fim de ano

A
festa de confraternização promovida pelo
Sisalepe, em dezembro de 2010, recebeu o
prestígio dos servidores e dos deputados da
Assembleia Legislativa de Pernambuco

(Alepe). O presidente da Casa, deputado Guilherme
Uchoa (PDT), foi um dos primeiros a chegar ao Barro-
zo Recepções, acompanhado do deputado Antônio Mo-
raes (PSDB). Ao lado das esposas, os parlamentares
ressaltaram a importância do evento. Para Uchoa e Mo-
raes, o clima de confraternização é especial, pois esti-
mula a aproximação dos servidores e dos deputados.
Maviael Cavalcanti (DEM), Sérgio Leite e Teresa Lei-
tão, do PT, além dos ex-deputados Sebastião Rufino,
Ceça Ribeiro e Dilma Lins também estavam presentes. 

Em um ambiente descontraído e seguro, os
funcionários de diversos setores da Alepe desfrutaram
de um momento ímpar de confraternização. Os servi-
dores Zenilda de Holanda e Rômulo Moura ficaram
satisfeitos com a festa. “Trouxe a minha família, que
adorou. A decoração, o local, a recepção, tudo estava
excelente. Não há do quê reclamar”, destacou Zenilda.
Segundo Rômulo, presente pela primeira vez em uma
confraternização do Sisalepe, “a organização do even-
to motiva a participação dos servidores em outros mo-
mentos festivos.” 

As mixagens do DJ Gera animaram os presentes.
Explorando variados ritmos, inclusive os regionais
como o frevo, o som atraiu os mais desinibidos para a
pista de dança. Durante um intervalo na música, os
servidores acompanharam ansiosos o sorteio de
prêmios, muitos doados pelas empresas conveniadas
do Sisalepe. Os sortudos da noite levaram para casa
computadores, celulares, micro-ondas, TV de LED,
aparelho de som, brindes de farmácias, lojas de roupa,
esportes e calçados. 

Para o presidente do Sisalepe, o servidor Josias
Ramos, a festa de confraternização cumpriu sua
função. "Nossa expectativa é promover a participação
de todos os servidores nas decisões do sindicato e nos
eventos. Assim, teremos uma categoria cada vez mais
unida e forte", destacou.
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Andréa Juliano foi a segunda sorteada da Assistência Legislativa

Otaneide Siqueira, da Tesouraria, ganhou um dos prêmios

Oresto Batista não escondeu a alegria ao ganhar um microondas

ATV de LED ficou com Rosângela Farias, do setor de Correspondências

Washington Luís (D), da Procuradoria, foi um dos sortudos

Zenilda de Holanda (D), da Assistência Legislativa, também foi sorteada

George Falcão (E), da Comissão de Saúde, levou um dos smartphones

Da Imprensa, Alécio Nicolak  (C) saiu da festa com um som novo

Confira alguns dos ganhadores do sorteio
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Servidores discutem assédio
moral no serviço público

E
m uma mesa redonda, o Sisalepe
reuniu três profissionais especia-
lizados para debater o assédio
moral no serviço público com os

servidores da Assembleia Legislativa de
Pernambuco (Alepe). O auditor fiscal do
Ministério do Trabalho, Fernando Sam-
paio, o advogado trabalhista, Marcondes
Oliveira, e a psicóloga Fátima Correia, es-
clareceram o tema que, na maioria dos ca-
sos, compromete a saúde física e psicoló-
gica da pessoa humana.

Por falta de informação, segundo
Fernando Sampaio, as pessoas denunciam
tarde demais o abuso. "Infelizmente, mui-
tas vítimas suportam durante anos uma
conduta abusiva, de natureza psicológica,
por parte de um companheiro de trabalho.
E só procuram ajuda quando os danos são
graves. Acompanhei casos de pessoas que
ficaram incapazes de trabalhar e de gerir a
própria vida por abuso moral. As repeti-
ções insistentes dos comportamentos re-
pressores do assediador que, geralmente,
deseja excluir a vítima do local de
trabalho, caracterizam o abuso", disse.

O assédio moral possui três modali-
dades. A primeira e mais comum, chamada
de vertical descendente, é praticada pelo

superior hierárquico em relação aos su-
bordinados. A segunda, vertical ascenden-
te, caracteriza-se quando a prática parte
dos subordinados aos superiores. A cha-
mada horizontal simples ou coletiva acon-
tece entre os colegas de trabalho.

O debate esteve na programação do
9º Programa Saúde Alepe, organizado
pela Superintendência de Recursos Hu-
manos do Legislativo de Pernambuco,
em outubro passado, com o apoio do Si-
salepe.

Buscar ajuda é 
o primeiro passo

Para o advogado trabalhista,
Marcondes Oliveira o assédio fere o
princípio da dignidade humana, de-
fendida pela Constituição de 1988. "O
principal problema dos casos é a pro-
va. A violência é cometida de forma
direcionada à vítima, que, muitas
vezes, tem como maior testemunha o
banheiro do local de trabalho, procu-
rado muitas vezes para chorar", expli-
cou. O advogado esclareceu que, a
qualquer sinal de desconfiança de al-
gum tipo de retaliação no ambiente de
trabalho, a primeira coisa a fazer é
procurar apoio psicológico. 

A atitude, segundo Marcondes
Oliveira, garante à vítima respaldo
técnico para provar o assédio. "O as-
sunto ainda está sendo amadurecido
na própria Justiça. Mas, o importante é
não ficar calado", completou. A Dele-
gacia Regional do Trabalho, a Secre-
taria de Saúde do Recife e o Minis-
tério da Saúde são exemplos de locais
onde o trabalhador receberá apoio.

Vítimas despertam ameaça no agressor
A representante do Centro Espe-

cializado em Saúde do Trabalhador do
Recife, com atuação em todo o Estado de
Pernambuco, a psicóloga Fátima Correia
alertou sobre algumas peculiaridades do
assunto. "Na maioria dos casos, os agres-
sores são pessoas de natureza perversa,
narcisista e ambiciosa. A agressão é sutil
e, por isso, é difícil provar. As vítimas
que tenho acompanhado há anos são pes-
soas altamente competentes e altamente

capazes de exercer suas funções e, talvez
por isso, despertem o sentimento de
ameaça por parte de algum companheiro
de trabalho. 

Os danos à saúde são incalculáveis.
“Acompanhei pessoas que desenvolveram
doenças emocionais, como estresse, ansie-
dade, depressão e distúrbios psicossomá-
ticos”, afirmou. Fátima destacou a necessi-
dade de investigação cuidadosa de cada
caso, pois existem falsas vítimas.

Cartilha esclarece servidor
Durante o evento, o Sisalepe lançou a cartilha

Assédio Moral é Ilegal. Denuncie!, que será distribuí-
da em todos os setores da Alepe. No material, o servi-
dor encontra as informações que caracterizam o assé-
dio moral, os danos que a violência pode causar à saú-
de e os locais para procurar apoio psicológico e jurí-
dico. A Lei Estadual nº 13.314/2007, regulamentada
pelo Decreto nº 30.948/2007, combate o assédio mo-
ral no âmbito da administração pública estadual dire-
ta e indireta e nas fundações do Estado de Pernambu-
co. Para quem ainda não tem a cartilha, elas estão dis-
poníveis na sede do Sisalepe. 
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