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NOTA À IMPRENSA 

 

 A Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Tocantins – PROSISPEN/TO, 

com muito pesar vem a público para repudiar as duras palavras do presidente do Sindicato 

dos Servidores do Estado do Tocantins - SISEPE, Cleiton Pinheiro, em matéria pública no 

próprio site do Sindicato, em 01/10. Sindicato que também deveria representar os interesses 

dos servidores lotados na Secretaria de Estado de Cidadania e Justiça - SECIJU, pois os 

mesmos pertencem ao Quadro Geral e muitos são filiados ao Sisepe.  

 Quando o senhor Cleiton diz que os servidores não deveriam receber. “O momento 

não é propício, uma vez que, o governador está tirando um direito constitucional dos 

servidores, que receber é o mínimo a revisão geral anual e dando um valor abaixo da inflação, 

e ao mesmo tempo, para agradar um pequeno grupo, ele está comprometendo mais de R$ 

600 mil ao mês, e com isso dando a esse grupo de servidores um tratamento diferenciando”. 

A PROSISPEN/TO lembra que realmente não é, pois deveria ser há mais de dois anos, 

quando esses servidores tomaram posse, pois trabalham horas extras, horas noturnas e em 

ambiente periculoso e mesmo as leis trabalhistas e estatutária prevêem indenizações que se 

aproximam dos dois mil reais mensalmente e esses servidores não recebem. 

 Quando Cleiton Pinheiro fala da perca na data-base, a PROSISPEN lembra que os 

servidores da SECIJU também perderam, pois são servidores do Estado e esse deveria ser 

um momento de lutar juntos, não de o Sindicado atacar seus próprios filiados. 

 

Palmas/TO, 01 de outubro de 2019. 
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