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Filiado a FENALE 
 

AINDA ACREDITAMOS NO MELHOR!!! 
 

Com a esperança renovada aguardaremos novos e melhores dias, ainda que durante a 
vigência de mandatos que expiram em 2.011, uma vez que os atuais “patrões” deixam muito a 
desejar causando angústias, tristezas e decepções a todos os servidores e servidoras desta 
Casa de Leis. 
 
Quando queremos crer que a situação não poderia se agravar, alguma atitude autoritária e 
desigual da Mesa Diretora aprofunda, sobremaneira nossos desejos que 2.011 chegue antes 
de nos questionarmos se vale a pena ser servidor ou servidora desta Casa. Só a esperança e 
a fé nos fazem retornar todos os dias aos nossos locais de trabalho e cumprir nossos deveres. 
 
Difícil compreender Parlamentares progressistas fomentadores de causas sociais abraçados a 
Parlamentares desenvolvimentistas avessos ao espírito democrático, ambos comungando do 
mesmo descaso, desconforto emocional e moral dos seus servidores e servidoras. 
 
As frustrações em função do tratamento desigual no caso dos 11,98% dos servidores e 
servidoras da Assembleia, o não cumprimento do Compromisso Parlamentar referente aos 
30%, a irregularidade dos enquadramentos dos servidores e servidoras, tratamento salarial 
diferenciado entre as classes de servidores, o descaso com os precatórios da trimestralidade, 
a omissão quanto ao longo período  (10 anos e 3 meses) sem reajustes salariais, bem como a 
ausência de um plano de cargos e salários que contemple, efetivamente, os servidores e 
servidoras, o tratamento desumano dado pelo IPAJM aos nossos aposentados e pensionistas, 
auxílios saúde e creche prometidos, mas não cumpridos, nos levam a voltar nossos olhares 
para 2.011. 
 
Precisamos nos vestir e revestir de bons eleitores e sermos verdadeiros cabos eleitorais dos 
nossos direitos e sempre em campanha contra os Parlamentares que só querem nosso voto e 
nossa subserviência. 
 
Demonstramos nosso desejo por dias e condições melhores de trabalho. Demonstramos 
nossa disposição para a luta, nosso inconformismo com a atual situação salarial e funcional 
com a postura omissa dos nossos Parlamentares. 
 
Na velha sede éramos felizes e não sabíamos.  
 
Ainda acreditamos no melhor!!! 
 
SINDILEGIS PEDE À CASA MAIOR FISCALIZAÇÃO NOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 
 
Tendo tomado conhecimento de que muitos servidores estão com seus vencimentos 
comprometidos de forma quase integral em razão de empréstimos consignados, o que implica 
em concluir que o limite legal de 30% da consignação (margem) não está sendo respeitado, 
havendo casos de comprometimento de mais de 50% dos vencimentos, o SINDILEGIS 
pleiteou à Casa maior fiscalização e a adoção de providências para conscientização dos 
servidores sobre as formas de se contrair empréstimos responsáveis. 
 

11,98% E OS SEUS BOATOS 
 

Circula pelos corredores da Casa que os 11,98% serão incorporados a partir desse mês de 
agosto, todavia, INFELIZMENTE tais boatos não são verídicos conforme esclarecido pelo 
Diretor Geral da ALES. Segundo, o Diretor, a Casa ainda aguarda um posicionamento judicial 
conclusivo. Ademais, vale esclarecer que os autos do processo estão conclusos com o 
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Ministro Ricardo Lewandowski desde 21/05/2.009 quando foi interposto Embargos de 
Declaração pelo Estado do Espírito Santo. Durante o mês de julho, os julgamentos dos 
processos foram suspensos em razão do recesso judiciário no STF e STJ. O advogado 
contratado pelo SINDILEGIS deverá ir em breve a Brasília para pedir agilidade no julgamento 
do processo. 
 

ESPAÇO DEFINIDO PARA A GINÁSTICA LABORAL 
 

Depois da implantação da ginástica laboral para os servidores, a Casa agora está montando 
um espaço ao lado do setor médico, no 1.º andar, onde funcionará de segunda a sexta-feira 
das 9h às 17 horas. O programa contará com profissionais de Fisioterapia, Terapia 
Ocupacional e Educação Física. O projeto da ginástica laboral foi implantado a partir de 
requerimento formulado pelo SINDILEGIS (0900085) em defesa dos servidores. 
 

CAMPANHA PELO PAGAMENTO DOS DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 
O Fórum Permanente pelo Pagamento dos Precatórios do qual faz parte o SINDILEGIS e 
outras 08 entidades e associações convoca a todos os servidores e a sociedade capixaba 
para participarem da campanha pelo pagamento dos direitos dos servidores públicos. No dia 
18 de agosto o SINDILEGIS movimentou a campanha  em frente a Assembleia: 
 

  
 

A campanha continuará durante toda essa semana. Servidor(a) contamos com a sua 
participação. 
 

AUDITORIA NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CAPIXABAS 
 

No próximo dia 09/09/2.009 o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos 
do Estado do Espírito Santo (IPAJM) será alvo de uma auditoria federal. O diretor do 
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público (DRPSP) do Ministério da 
Previdência Social, Delúbio Gomes Pereira da Silva, designou que na citada data um agente 
da Receita Federal inicie uma auditoria direta específica no Regime Próprio de Previdência 
Social (RPPS). A auditoria foi motivada por uma provocação do Conselho Fiscal do Instituto, 
que denunciou irregularidades na concessão de abonos previdenciários a 51 magistrados do 
Judiciário. Os sindicatos representativos dos servidores públicos, incluindo o SINDILEGIS 
esperam rigor e imparcialidade na apuração das diversas irregularidades apontadas, pois 
temem que o servidor acabe pagando essa conta. Estamos de olho!  
 


