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O QUE QUEREMOS PARA 2.009  
 

Mais um ano se passou. Muitos questionando as nossas realizações, outros duvidando das 
nossas futuras conquistas e poucos agradecendo o que de fato alcançamos. É próprio da 
natureza humana: chegar ao final de uma etapa, no caso, de mais um ano e contabilizar 
apenas os débitos, sem anotar os créditos. Certo é que começamos o ano de 2.008 cheios 
de expectativa, cheios de promessas de melhorias salariais. Depois, amargamos 
compromissos não assumidos. Mas, a luta continuou: foram mais de 60 (sessenta) pedidos 
administrativos em favor da nossa categoria, ações por melhorias salariais, profissionais e 
por modificações internas na Casa. Apesar dos reveses alcançamos a tão esperada 
confirmação dos 11,98%, a retificação do ATS com repercussão financeira para os 
servidores, o incentivo educacional, entre outras vitórias. Indiscutivelemente, nosso 
Sindicato cresceu e se firmou na luta. São mais de 13 anos de fundação e 05 de crescente 
atividade. Por isso, temos sofrido repressões veladas ou não, mas a luta não nos incomoda, 
ao contrário, ela é o nosso combustível. Ela (a luta) não nos paralisa, ela nos impulsiona, 
nos movimenta. Que venha 2.009 com suas esperanças, com suas lutas, pois estamos 
prontos para seguir em frente e buscar novos tempos, novas propostas, novas conquistas. 

 
A Diretoria 

E, para finalizar, deixamos aqui uma mensagem para uma profunda reflexão: 
 

“Aprendemos que, por pior que seja um problema ou situação, sempre existe uma saída. 
Aprendemos que é bobagem fugir das dificuldades. Mais cedo ou mais tarde, será preciso 
tirar as pedras do caminho para conseguir avançar. 
Aprendemos que perdemos tempo nos preocupando com fatos que muitas vezes só existem 
na nossa mente. 
Aprendemos que é necessário um dia de chuva para darmos valor ao Sol, mas se ficarmos 
expostos muito tempo, o Sol queima. 
Aprendemos que heróis não são aqueles que realizam obras notáveis, mas os que fizeram o 
que foi necessário e assumiram as conseqüências dos seus atos. 
Aprendemos que, não importa em quantos pedaços nosso coração está partido, o mundo 
não pára para que nós o consertemos. 
Aprendemos que, ao invés de ficar esperando alguém nos trazer flores, é melhor plantar um 
jardim. 
Aprendemos que amar não significa transferir aos outros a responsabilidade de nos fazer 
felizes. Cabe a nós a tarefa de apostar nos nossos talentos e realizar os nossos sonhos. 
Aprendemos que o que faz diferença não é o que temos na vida, mas QUEM nós temos. E 
que boa família são os amigos que escolhemos. 
Aprendemos que as pessoas mais queridas podem às vezes nos ferir. E talvez não nos 
amem tanto quanto nós gostaríamos, o que não significa que não amem muito, talvez seja o 
máximo que conseguem. Isso é o mais importante. 
Aprendemos que toda mudança inicia um ciclo de construção, se você não esquecer de 
deixar a porta aberta. 
Aprendemos que o tempo é precioso e não volta atrás. Por isso, não vale a pena resgatar o 
passado. O que vale a pena é construir o futuro. 
O nosso futuro ainda está por vir.  
Então aprendemos que devemos descruzar os braços e vencer o medo de partir em busca 
dos nossos sonhos. 

Autor Desconhecido 
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Lembranças do passado, recados 

para o futuro: 
ABONO OU ABANO???? 

 
Mais uma vez os Poderes constituídos deste 
Estado (leia-se Legislativo e Judiciário) 
curvaram-se ante as determinações do 
Governo do Estado. E, embora as entidades 
representativas dos servidores, incluindo o 
SINDILEGIS pleiteavam o pagamento de um 
abono no valor de R$ 3.000,00, o valor foi 
fixado em R$ 700,00 conforme queria o 
Palácio do Governo. Lamentavelmente, os 
nossos servidores são prejudicados pelas 
ingerências do nosso Governador. 
Em tempo: O abono foi aprovado e 
publicado no Diário Oficial do dia 
15/12/2.008. 

 
FÓRUM PERMANENTE PELO 

PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS É 
CRIADO 

 
No dia 15/12/2.008, na sede do 
SINDSAÚDE foi criado o Fórum 
Permanente pelo Pagamento dos 
Precatórios, englobando entidades 
sindicais, associações, pessoas físicas e 
advogados. 
O Fórum dos Precatórios como será 
chamado foi criado para promover ações 
jurídicas e políticas visando sensibilizar os 
Poderes Públicos a viabilizar medidas para 
quitar os precatórios de caráter alimentar. 
Convocamos os servidores a apresentarem 
propostas concretas. 

 
NOVAMENTE DISCRIMINADOS 

 
Primeiro foram os Procuradores com seus 
mais de 100% de reajuste. Depois, no 
apagar das luzes de 2.008, alguns Analistas 
foram beneficiados com um sistema 
diferenciado de crescimento na carreira. 
E agora? Como ficam os demais servidores 
e aposentados que foram novamente 
discriminados. 
Será que estes servidores por não terem 
muitas vezes contato direto como os 
Parlamentares não são valorizados? 
Criaram o “Baixo Clero” ou “Servidores 
Invisíveis” que não são reconhecidos em 
seus departamentos ou nos corredores.  
Será que apenas os “amigos” do Poder 
serão contemplados?  
Onde vamos chegar? 
Isonomia já!! E, para todos os servidores. 
 

 

 
GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA 

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 
 

Preocupados com o rumo que o IPAJM tem 
dado à previdência do servidor público do 
nosso Estado, os sindicatos de servidores, 
entre eles o Sindilegis formaram um grupo 
de acompanhamento da Previdência do 
Servidor. Esse grupo se reuniu no último 
dia 16/01, tendo deliberado pela cobrança 
da publicidade das auditorias feitas, 
continuação daquelas não concluídas, 
expedição de ofícios ao Instituto solicitando 
um diagnóstico da situação atuarial, 
respostas das demandas já encaminhadas, 
tempo de duração dos pedidos de 
aposentadoria, entre outros. Também ficou 
deliberado entre as entidades a realização 
de um simpósio para os servidores. A 
próxima reunião do Grupo acontecerá no 
dia 13/02, às 9h30min no Sindijudiciário.  
 

 
SINDICATO CONTINUA LUTANDO 
PELO PAGAMENTO DOS 11,98% 

 
Embora muitos servidores e o sindicato 
ainda contassem com um gesto de 
coerência e justiça do Presidente da ALES, 
Zanon encerrou seu mandato sem 
apresentar qualquer proposta quanto ao 
pagamento dos 11,98%. Mantendo uma de 
suas bandeiras de luta, a Entidade Sindical 
continua promovendo todos os meios 
necessários para o pagamento das verbas 
devidas referente aos 11,98%. 

 
SINDICATO PLEITEIA REAJUSTE DO 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 
A cesta básica capixaba é uma das mais 
caras do País, por isso, o sindicato 
requereu junto à Mesa Diretora que a 
correção do auxílio-alimentação para o ano 
de 2.009 seja feita no percentual da 
variação acumulada pela cesta básica no 
Estado, ou seja, 25,66%, conforme 
divulgado pelo DIEESE (Processo 084263). 



 


