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Categoria aprova reajuste salarial

Nova diretoria do sindicato será eleita

Após meses de negociações entre sindicato e Mesa Diretora, uma as-
sembleia geral, no dia 13 de abril, promovida pelo Sindilegis-PE, aprovou 
o reajuste salarial de 8% proposto pelo órgão diretivo da Casa Joaquim 
Nabuco. Em assembleia anterior, com o auditório da Assembleia Legisla-
tiva e presença massiva dos trabalhadores da Alepe, havia sido aprovado 
o percentual de 15,86% nos vencimentos, porém a categoria entendeu e 
aceitou o percentual resultante da negociação. 
 “O argumento da Mesa Diretora é que o Estado passa 
por dificuldades no âmbito econômico. Então, decidimos esperar o 
fechamento do primeiro quadrimestre, analisar a evolução da receita e 
estudar uma forma de reparar essa diferença”, observou o presidente 
Josias Ramos, lembrando que há um compromisso da Casa nesse 
sentido.
 Todas as demais questões  da Pauta também foram 
analisadas e aprovadas pelos filiados. O presidente Josias lamentou que 
as negociações não tenham avançado em alguns pontos. No entanto, 
ressaltou que itens importantes estão bem encaminhados e continuam em 
negociação. É o caso da Mesa Permanente de Negociações. O Sindilegis-
PE luta, agora, pela regulamentação da lei que criou o mecanismo de 
discussão entre parlamentares e servidores da Assembleia.
 São doze os pontos da pauta: reajuste salarial; correção e 
atualizações na carreira de especialista do Poder Legislativo; implantação 

da conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas pelos servidores 
efetivos em exercício; atualização dos auxílios alimentação e saúde; 
instituição formal da Mesa de Negociação Permanente; viabilização de 
estacionamento para os funcionários da Alepe; política de formação 
profissional e capacitação continuada do servidor; ocupação dos cargos 
de direção, assessoramento, chefia e gerência por servidores da carreira 
da Assembleia; condições de trabalho, saúde e criação da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes); política de segurança interna da Alepe; 
e convocação dos concursados dentro das vagas existentes. 

Pauta é aprovada pelos servidores

Diretoria negocia pauta com presidente da Alepe

 A nova diretoria que estará à frente das decisões e lutas 
do Sindilegis Pernambuco, pelo triênio 2015/2018, será eleita 
no próximo dia 30. O pleito acontecerá das 9 às 17 horas, no 
auditório da Alepe, 6º andar, Anexo I, e está sendo organizado 
pela Comissão Eleitoral, composta por membros indicados e 
aprovados em Assembleia Geral, no mês de maio. Fazem parte 
do grupo os servidores Hélio Lúcio, José Carlos do Nascimento, 
Alcidézio Moura, Lucas Godoy e Maria Margarida Novaes. Eles 
também indicarão, para o dia da eleição, quatro membros – um 
presidente, um secretário e dois mesários - que não poderão 
fazer parte de nenhuma chapa.
 Desta vez, a eleição contou com a inscrição de uma 
única chapa, intitulada Mais Direitos e Mais Cidadania. Concorrem 
aos cargos da Diretoria para presidente, Marconi Glauco; para 
vice-presidente, Maurício da Fonte; para secretário-geral, 
Leonardo de Lima; para primeiro-secretário, André Salgado; para 
tesoureiro-geral, Washington Pereira; para primeiro-tesoureiro, 

Rômulo Moura; para secretaria de Formação Sindical, Josias 
Ramos; para secretaria de Comunicação, Romualdo Fidelis; para 
secretaria de Desenvolvimento Social, Zulmira Andrade. 
 Já para o Conselho Fiscal concorrem para titulares 
Otaneide da Silva, Marcondes Ferreira e Cláudio Alencar. Para 
suplentes, Cláudia Lucena, Lucilo Oliveira e Amaro Elcínio. Após 
a definição da nova gestão, começarão os debates para eleger 
os novos Representantes Sindicais de Base, que deve acontecer 
no segundo semestre de 2015. A função dos servidores que 
ocuparão os cargos é colaborar com o fortalecimento da atuação 
sindical nos diversos setores da Assembleia Legislativa. Os 
representantes serão eleitos democraticamente por meio do voto.

O artigo 57 do nosso estatuto prevê a publicação do programa das 
chapas concorrentes nos meios de comunicação do sindicato. Por 
esta razão, o programa da Mais Diretos, Mais Cidadania será distribuído 
junto com o jornal da entidade.
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 Sindicato comemora a chegada de novos servidores

 Em 2015, o Sindilegis Pernambuco comemorou a 
concretização de uma das maiores lutas da entidade: a posse 
de cem servidores efetivos, aprovados no concurso público 
da Alepe que aconteceu no primeiro semestre de 2014.  No 
início do primeiro semestre, o sindicato esteve presente nos 
eventos de posse e no seminário promovido para os novos 
funcionários, além de oferecer um jantar aos concursados. 
 Sobre o evento que recebeu os servidores, o 
presidente Josias Ramos destacou: “Participamos da posse 
com muita satisfação, porque essa é mais uma realização 
das lutas que o sindicato travou durante os últimos cinco 
anos. Hoje a gente cumpre mais uma etapa das metas 
estabelecidas em 2009”.

 O presidente da Casa Joaquim Nabuco, deputado 
Guilherme Uchoa, afirmou que os parlamentares estaduais 
precisam dos funcionários. “Estamos os recebendo de braços 
abertos”, ressaltou, acrescentando que a relação da Mesa 
Diretora com o sindicato tem sido “transparente e aberta”. O 
superintendente geral da Alepe, Marcelo Cabral, agradeceu, 
também, ao sindicato, pelo empenho na realização do certame.
 Durante o seminário de formação, que aconteceu 
em um hotel em Boa Viagem, o Sindilegis-PE teve voz e 
Josias fez palestra com o tema “O Sindilegis e a Carreira 
Legislativa”. Josias teve a opor tunidade de falar com os novos 
funcionários sobre o histórico da entidade, os processos 
de mudança e as lutas em prol da classe trabalhadora. O 
presidente ressaltou a luta da entidade pela realização do 
concurso público. “O servidor de carreira é figura central do 
serviço público e o ingresso se dá por meio de concurso. 
Vocês são a garantia da profissionalização das atividades da 
Alepe”, observou. 
 Ainda recebendo os funcionários, o sindicato 
ofereceu um jantar aos novos funcionários da Assembleia. 
Em um restaurante no bairro de Boa Viagem, os servidores 
tiveram o segundo contato com a entidade. A noite contou 
com a apresentação de cada membro da Diretoria e Conselho 
Fiscal e com a mostra de vídeo sobre a história do Sindilegis-
PE. Na ocasião, o vice-presidente, Marconi Glauco, disse 
esperar que os colegas entendam a importância da atuação 
do sindicato. “Estamos à disposição de vocês”, ressaltou. 

Marconi Glauco e Josias Ramos saudaram os concursados

Jantar com os novos funcionários da ALEPE

Sede própria do Sindicato será inaugurada em agosto  
 Em agosto, o Sindilegis-PE inaugura a nova 
sede da entidade, uma conquista da atual gestão e da 
categoria. Adquiridos no primeiro semestre de 2014, os dois 
apartamentos do sétimo andar do Edifício Leite Maia estão 
passando por uma reforma para transformar o local em um 
único espaço físico, buscando funcionalidade, comodidade e 
conforto para os que trabalham e transitam no espaço.
O presidente Josias Ramos afirmou que “ter uma sede própria 
dá ao sindicato independência para atuar sem nenhum tipo 

de interferência exterior”. “O sindicato que depende da 
estrutura do órgão para o qual a categoria trabalha tem menos 
autonomia. É importante ter um espaço onde membros da 
diretoria e sindicalizados possam atuar e se reunir, um lugar 
permanente”, ressaltou o presidente Josias Ramos. 
Da comissão que trata das questões da reforma, participam 
o vice-presidente, Marconi Glauco; o secretário, André 
Salgado; o vice-secretário, Romualdo Fidelis; e o tesoureiro 
e o vice-tesoureiro, Maurício da Fonte e Washington Pereira.
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Comemoração marca Dia do Trabalhador

Sindilegis Pernambuco reúne servidoras para celebrar o Dia da Mulher

Sindilegis-PE participa do I Encontro Nacional da Fenaleg
 Diretores do Sindilegis Pernambuco estiveram, nos 
dias 13 e 14 de maio, em Salvador, na Bahia, participando do 
I Encontro Nacional da Federação Nacional dos Servidores dos 
Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal (Fenaleg). O 
tema do primeiro evento nacional foi: Servidores do Legislativo 
na Luta por Democracia e Valorização. Na abertura, o presidente 
do Sindilegis-PE e da Fenaleg, Josias Ramos, deu boas vindas 
aos participantes e explicou o processo e as motivações para 
a fundação da Federação. Ele também fez uma retrospectiva 
histórica das lutas dos trabalhadores no Brasil e, mais 
especificamente, dos trabalhadores dos legislativos estaduais. 
Os estados do Amapá, Bahia, Mato Grosso, São Paulo e 
Maranhão, além de Pernambuco, também marcaram presença 
no evento.

Encontro de diretores na Fenaleg - Salvador

 “Confraternizar é uma forma de fortalecer o 
movimento sindical”. Foi com essas palavras que o agente 
legislativo Ítalo Lopes resumiu o evento promovido pelo 
Sindilegis Pernambuco para marcar a passagem do Dia do 
Trabalhador. No dia 29 de abril, os servidores da Assembleia 
Legislativa comemoraram a data em um happy hour em um 
restaurante do Bairro da Boa Vista, no Recife.
 A diretora social do sindicato, Zulmira Andrade, 
destacou que a data não poderia “passar em branco”. “É 
importante que se comemore e se mantenha essa interação 
entre os associados”. Para o presidente Josias Ramos, o 
evento é agregador. “Ao mesmo tempo que confraternizamos, 
estamos aqui para fazer algumas reflexões sobre a luta dos 
trabalhadores, sobre o que é progresso e o que é retrocesso”, 
afirmou.

 Um momento de descontração marcou a comemoração 
do Dia Internacional da Mulher promovida pelo Sindilegis 
Pernambuco. Um café da manhã, no dia 12 de março, em um 
restaurante no bairro da Boa Vista, foi oferecido para as servidoras 
da Assembleia Legislativa de Pernambuco que são filiadas à 
entidade. O evento, já firmado no calendário de ações do sindicato, 
foi acompanhado com música ao vivo. 
 O presidente do Sindilegis-PE, Josias Ramos, saudou 
as servidoras. “É um dia de reflexão sobre a situação da mulher 

Confraternização Dia  do Trabalhador
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na sociedade atual”, lembrou. A diretora social, Zulmira Andrade, 
ressaltou o sucesso do encontro, que teve grande adesão das 
mulheres da Alepe. “Foi um momento muito agradável, produtivo, 
onde todas puderam interagir”, afirmou. A bibliotecária Sirlênia 
Araújo destacou que o momento foi bem proveitoso: “É muito 
bom que as servidoras tenham mais tempo para confraternizar”.  
A data é comemorada em 8 de março como símbolo de uma 
série de reivindicações e conquistas de direitos para as mulheres, 
principalmente no âmbito trabalhista.

Sindilegis PE oferece 10% de desconto no restaurante Natrielli, com a apresentação da carteira do sindicato.


