
Ofício nº 010/2022             Aracaju, 01 de junho de 2022

Excelentíssimo Senhor
Manoel Cabral Machado Neto
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe
Nesta

Assunto: Solicitação de reunião.

Senhor Procurador-Geral,

O  SINDICATO  DOS  TRABALHADORES  EFETIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE – SINDSEMP-SE,  por meio de sua
Diretoria Executiva, vem, perante Vossa Excelência, expor e requerer o seguinte:

O Sindicato dos Trabalhadores Efetivos do Ministério Público do Estado de Sergipe

–  SINDSEMP-SE,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  entidade  de  classe,  vem

perante Vossa Excelência expor e requerer nos termos doravante:

Considerando  a  divulgação,  no  dia  30  de  maio,  do  Relatório  Fiscal

Quadrimestral, onde constam os dados financeiros desta entidade;

Considerando que em reunião com esta entidade sindical, foi posto por Vossa

Excelência que os números positivos seriam condição para estudo de viabilidade

financeira para concessão de reajuste aos vencimentos dos Trabalhadores Efetivos
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desta instituição;

Considerando que as perdas da categoria, que fecharam o ano com acúmulo

de 13,59% de defasagem, já aumentou com avanço da inflação nos primeiros meses

do  ano  de  2022,  fechando  o  primeiro  quadrimestre  com  acúmulo  de  18,08%,

conforme INPC/IBGE;

Considerando  que  estudos  do  Departamento  Intersindical  de  Estatística  e

Estudos  Socioeconômicos  (DIEESE)  apontam  a  possibilidade  de  concessão  de

reajuste sem ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), também apontada por

Vossa Excelência e equipe de gestão como impeditivos para concessão de reajuste;

Considerando  as  deliberações  dos  Trabalhadores  Efetivos  em  sucessivas

assembleias da categoria que apontam para a insistência em mitigar os efeitos da

inflação nos orçamentos das famílias de Trabalhadores e Trabalhadoras do MPSE

que estão perdendo seus padrões de consumo, de vida e planejamentos em virtude

da aceleração da inflação no Brasil;

Esta entidade reitera o pedido de retomada de negociação, em reunião que

possa ser marcada com o máximo de urgência em virtude da aflição de todos os

Trabalhadores Efetivos da instituição, para que seja apresentado e discutido estudo

do  DIEESE  e  para  que  a  gestão  possa  encaminhar  a  matéria  aos  setores

competentes para estudo de viabilidade de reajuste à categoria.

Certos  de  que  teremos  nossa  aflição  escutada,  esta  entidade  sindical

transmite  à  administração do MPSE o  sentimento  de  urgência  pelo  qual  toda a

categoria – a maior força de trabalho da instituição – passa no momento. O reajuste

de auxílios já concedido por essa administração foi de fundamental importância para
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reduzir o impacto das perdas dos últimos anos, mas não é suficiente para impedir

que os vencimentos passassem pela corrosão dos últimos anos.

No mais,  aguardamos aprofundamento  das discussões e avanço real  nas

negociações em reunião a ser agendada por Vossa Excelência.

Atenciosamente,

Antônio Carlos Andrade de Carvalho
Coordenadoria de Relações Institucionais e Comunicação

Felipe Leandro Poderoso Bispo da Mota
Coordenadoria de Formação Sindical

Saulo dos Santos Lopes Cruz
Coordenadoria de Assuntos Jurídicos

Alexandre Mendonça Santos
Coordenadoria de Cultura e Lazer

Izac Silva de Jesus
Coordenadoria de Secretaria-Geral

Hudson de Jesus Oliveira
Coordenadoria de Aposentados e Pensionistas

Mayara Carvalho Mello Fontes
Coordenadora de Políticas Sociais
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