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Ofício n° 4-0/2019 	 Aracaju, 11 de dez 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Eduardo Barreto d'Avila Fontes, 
Procurador-Geral de Justiça de Sergipe. 
Nesta. 

20.27.007640kt 1-11 1141742019- 

Assunto: Reivindicações pecuniárias. 

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral, 

O SINDICATO' DOS TRABALHADORES EFETIVOS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE — SINDSEMP-SE, pessoa ju-
rídica de direito privado. 'entidade de classe, vem perante Vossa Excelência 
expor e requerer nos termos doravante: 

Considerando a receptividade de Vossa Excelência perante os pleitos , 
da categoria expostos em reunião realizada em 6 de dezembro do corrente ano, ocasião no 
qual foi reconhecida a legitimidade das reivindicações dos servidores efetivos do MP-SE; 

Considerando que os' servidores efetivos do referido órgão recebem 
hoje os piores salários entre os colegas servidores de MPs de cutros estados da Federação, ex-
posto já exaustivamente esmiuçado e publicizado por essa entidade sindical e reconhecida por 
Vossa Excelência: 

Considerando a percebida disposição cie Vossa Excelência em atender 
aos pleitos de aumento real para o ano de 2020 ao salário da categoria após concessão de rea-
juste (reposição inflacionária) abaixo do índice de inflação em 2019; 

Considerando que estudos do Departamento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) apontam a possibilidade orçamentária de equiparar 
os salários dos servidores (analistas e técnicos) do Ministério Público do Piauí (MPPI), cuj 
orçamento do estado e da instituição assemelham-se aos de Sergipe, conforme estudos em 
anexo; 

Considerando as deliberações dos servidores efetivos que buscam a 
formulação de um plano de médio prazo para aumento real aos salários e equacionamento do 
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salário de analistas e técnicos até a proporção de 64% dos salários destes em relação aos pri-
meiros; 

Esta entidade reitera a solicitação de que os pleitos sejam atendidos 
em nítida àemonstração de empenho e boa-vontade em atender as reivindicações pecuniárias 
apresentadas no Oficio n° 39/2019, notadamente à que se refere ao pleito de aumento real 
conforme tabela em anexo consolidada após estudos do DIEESE, bem como reajuste dos au-
xílios e retroativos de janeiro dos auxílios reajustados em setembro do corrente ano. 

No mais, aguardamos aprofundamento das discussões e avanço nas 
negociações em reunião já agendada com Vossa Excelência para o dia 13 de dezembro do cor-
rente ano:  

Atenciosamente. 

Ftb4Erik Monte da ilva 
coa Á 

Coordenador de Formação Sindical 

Coordenador Geral 

Maria Fernanda Souza Carvalho 
Coordenadora de Secretaria Geral 

Coordenadora Geral e Responsável Legal 

Elenice Pires Damaceno 
dora de Administração e' 

Finanças 

Antônio Carlos Andrade de Carvalho Coordena- 
Coordenador de Cultura c Lazer 

Muriel Guimarães Lima 
Coordenador de Relações Institucionais 

e Comunicação 

Saulo dos Santos Lopes Éruz 
Coordenador de Assuntos Jurídicos 

Coordenador Geral 

Rui ronaldi dos Santos Cruz 
Coordenador de Saúde dos Trabalhadores 

Alexandre Gonçalves Silva 
Coordenador de Políticas Sociais 

Max Jean Vieira de Oliveira 
Coordenador de AposentadoS e Pensionistas 
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