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É bom lembrar a todos que, como
manda a legislação, esse edital já
deveria ter sido publicado desde julho
do ano passado. Mas, em razão de um
entendimento entre Mesa e a diretoria
do Sisalepe (com aval dos servidores
filiados em assembleia realizada em
dezembro de 2011), tendo em vista
que as despesas com pessoal estavam
acima do limite prudencial (determi-
nado pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF), em relação à Receita
Corrente Líquida, no segundo se-
mestre do ano passado, ficou acorda-
do que a progressão ocorreria, prova-
velmente, em fevereiro, dependendo
dos números do resultado do balanço
fiscal do 3º quadrimestre de 2011, o
qual só foi publicado no final de ja-
neiro (receita do Estado no quadri-
mestre).

Pois bem. Esses números já per-
mitem isso. Não só isso. Permitem
outras demandas da Pauta de reivin-
dicações. E o Sisalepe fez ver isso à

Mesa Diretora, que analisou nossas
ponderações e, principalmente, os da-
dos apresentados, e fez publicar o
Edital. Feito isso, há uma determina-
ção legal de prazo para recurso de
qualquer servidor e da manifestação
da Comissão. Passado esse prazo e
analisados os recursos, publica-se o
ato para se implantar a progressão e
paga-se, neste caso, o atrasado, que
deixou de ser pago desde julho de
2011. A expectativa de todos era, até
então, que houvesse o pagamento do
atrasado neste mês de março.

Acontece que, na última sexta-
feira, a diretoria do Sisalepe recebeu a
informação de que a Mesa havia de-
cidido só implantar esse pagamento
no próximo mês (abril), em razão dos
prazos para fechamento da folha de
pagamento e que teria de esperar 10
(dez) dias úteis para publicar o ato da
progressão, o que inviabilizará a im-
plantação neste mês, visto que já tere-
mos passado da data do pagamento.

Contudo, o mais importante para a
categoria é a garantia da implantação
da progressão no próximo mês e o
pagamento de todos os meses atrasa-
dos. Mais um direito conquistado e
que deve ser comemorado. Valeu a lu-
ta de todos que se envolveram de cor-
po e alma nesta questão.

Por último, acrescentamos que con-
tinua a negociação em torno dos outros
pontos da Pauta com a Mesa. Um deles
é o reajuste linear de 10% para todos
os servidores, efetivos e comissiona-
dos, conforme, inclusive, já foi revela-
do para a mídia; conclusão da tabela
do PCCS e revisão dos valores dos au-
xílios. Tudo está muito bem encami-
nhado para que isso ocorra até o meio
do ano, faltando apenas a formalização
do acordo e a publicação das proposi-
ções correspondentes. Assim que a ne-
gociação for fechada, reuniremos os
filiados para uma assembleia geral
com a finalidade de tratar os temas
abordados nesta nota.

C
omo todos sabem, o
Sisalepe, por meio de
sua diretoria, está em
processo de

negociação da Pauta de
Reivindicações 2011 com a
Mesa Diretora da Alepe. Desde
o mês passado, têm ocorrido
encontros entre o Sindicato, a
Mesa Diretora e o
superintendente-geral da
Casa. Na semana passada,
depois de intensa negociação
entre as partes, foi publicado
o aguardado Edital de
progressão. Diretoria e servidores filiados analisaram reivindicações em assembleia, no mês de dezembro
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Adefinição do cronograma de ativi-
dades e discussões sobre a conjun-
tura atual da entidade fizeram parte

do Seminário de Planejamento da Direção,
Representantes Sindicais de Base e Comis-
sões, que aconteceu em Olinda, na sexta-
feira (16). Entre os pontos que nortearam os
debates, as relações da direção com a base e
a Mesa Diretora da Alepe e do Sisalepe com
a sociedade civil.

Na ocasião, ficou decidido que, até
junho deste ano, a diretoria vai manter as
negociações da campanha salarial; será for-
mada a comissão eleitoral para o pleito do
Sisalepe; haverá participação no encontro da
Fenale, em maio; serão organizadas as
eleições, que acontecem em 27 de junho.

Nas discussões, foram apontados  os
avanços obtidos pela categoria, como a
valorização do servidor; a realização de se-

minários e simpósios; conquistas do auxílio
saúde;  reajuste do auxílio alimentação; or-
ganização interna do sindicato; e o anúncio
do concurso público. Entre os pontos que
receberão maior atenção do Sisalepe, a
conscientização e participação dos trabalha-
dores da Casa Joaquim Nabuco nas mobili-
zações da categoria.

Ao final do encontro, todos fizeram
uma avaliação positiva do seminário. “Acre-
dito que foi bastante proveitoso. Sempre
quando nos reunimos para discutir, debater
e, principalmente, planejar, saímos melhores
do que chegamos”, destacou o presidente Jo-
sias Ramos. O presidente do Conselho Fis-
cal,  André Salgado, reforçou a importância
do seminário. “No aspecto do ganho de
conhecimento, agregar informação é sempre
bom. E isso tem sido uma constante nesses
trabalhos do Sisalepe”, ressaltou.

Sisalepe define ações para o 1º semestre

Políticas públicas para a construção de
uma sociedade igualitária e a situação atual
do mercado de trabalho para o segmento fe-
minino foram discutidos em seminário pro-
movido pelo Sisalepe, na quinta-feira (15),
no auditório da Alepe. O evento fez parte de
uma homenagem do Sindicato ao Dia Inter-
nacional da Mulher (8 de março).

A consultora da OPAS (Organização
Pan-Americana de Saúde) Sueli Oliveira e
a economista do Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos) Milena Prado fizeram ex-
planação sobre as questões do encontro.
Sueli destacou a importância em se definir
as diferenças de cada segmento da socie-
dade, a fim de que sejam implementadas
políticas de atenção a cada indivíduo. “É
importante levarmos em consideração as
diversidades da população”, observou,
elogiando a iniciativa do Sisalepe.

Já Milena trouxe dados importantes
sobre o mercado de algumas regiões metro-
politanas do Brasil. Para ela, as pesquisas
mostram as disparidades entre homens e
mulheres. O evento foi coordenado pela ser-
vidora Zulmira Andrade. Após as falas, hou-
ve um debate com os presentes.

Seminário em homenagem ao Dia da Mulher
Diretores, representantes de base e servidores aprovaram atividades até o mês de junho

Sueli, Zulmira e Milena: mulheres em foco

Eleições
No próximo dia 16 de abril, às

15h, no auditório da Alepe, três servi-
dores da Alepe serão escolhidos, em
assembleia, para formar uma comissão
eleitoral. Os funcionários devem ser
sindicalizados e não podem fazer parte
de nenhuma chapa concorrente ou da
atual Diretoria da entidade. Entre as
atribuições do grupo, está a de organizar
o processo e a de informar o resultado
da eleição. O pleito do Sisalepe acon-
tece em 27 de junho.

Contribuição Sindical
Desde 2011, servidores comissio-

nados e efetivos da Casa Joaquim Na-
buco passaram a contribuir com o im-
posto sindical, de acordo com resolução
do Ministério do Trabalho e Emprego,
vigente desde 2008. A cobrança da taxa
acontece este mês e corresponde a um
dia de salário do funcionário. Os valores
recolhidos pela Alepe serão repassados
para a Caixa Econômica Federal, que
destinará 60% ao Sisalepe.

Título
Em homenagem ao presidente do

Sisalepe, Josias Ramos, o Grupo de
Executivos do Recife (Gere) concederá,
no próximo dia 29, o título de Cidadão
Amigo do GERE. O evento acontece no
restaurante Boi Preto, no bairro do Pina,
às 12 horas. A taxa de adesão é de R$
55,00.

PEC 5/2011
Em sessão extraordinária, o Ple-

nário do Senado Federal aprovou, no
dia 20 de março, a PEC 5/2011, que
prevê aposentadoria integral por invali-
dez. A proposta garante ao servidor que
ingressou no serviço público até 31 de
dezembro de 2003 o direito de se apo-
sentar com proventos integrais e ga-
rantia de paridade.

Boletim do Sisalepe

2

N otas


