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 A passagem das três décadas de atuação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi homenageada em Grande 
Expediente Especial na Assembleia Legislativa de Pernambuco, no dia 26 de setembro. O Sisalepe, filiado à CUT, esteve presente na 
comemoração e representado na mesa dos trabalhos pelo presidente Josias Ramos. O evento foi requerido pelo deputado Manoel 
Santos (PT) e coordenado pela deputada Teresa Leitão (PT). 
 Josias ressaltou que a CUT é, hoje, a maior central sindical da América Latina e quarta no mundo. “Nós do Sisalepe 
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estamos juntos nas lutas. Nos filiamos porque a central se preocupa 
com a formação dos trabalhadores. Estamos felizes por comemorar 
esse momento”, pontuou. Manoel Santos destacou que há, ainda, 
muitos desafios a serem enfrentados. “Precisamos lutar pela redução 
da jornada de trabalho e das desigualdades sociais”. 
 A CUT completou 30 anos no dia 28 de agosto. O presidente 
da central em Pernambuco, Carlos Veras, também se pronunciou na 
ocasião: “Nossa maior conquista foi criar na sociedade uma consciência 
crítica. Ela foi construída com muito sofrimento, muita luta”.

 O Sisalepe comemora, ao final de 2013, mais um ano de significativas lutas e conquistas para os trabalhadores da Assembleia 
Legislativa de Pernambuco.
 No início do segundo ano da atual gestão, podemos afirmar que o sindicato se afirma como representante legítimo da categoria e 
atua de forma decisiva na defesa dos interesses dos trabalhadores.
 Algumas das principais reivindicações da Campanha Salarial - 2013, entre elas o concurso público e a criação da Carreira de 
Especialista do Poder Legislativo, foram apresentadas, discutidas e aprovadas por unanimidade na Assembleia Legislativa. A proposta 
apresentada pela Comissão criada pelo Sisalepe foi o parâmetro para a elaboração do projeto de lei nº 1617/2013.
 No entanto, o texto final da proposição foi apresentado sem uma negociação prévia com o sindicato e continha erros que poderiam 
comprometer a carreira dos servidores. Essa situação exigiu a intervenção, o diálogo e a articulação da Comissão de Negociação com a 
Mesa Diretora e os diversos parlamentares, para que o projeto de lei pudesse ser modificado e contemplasse as reivindicações da nossa 
pauta.
 Isso só foi possível porque a diretoria do Sisalepe esteve atenta e demonstrou, mais uma vez, domínio dos argumentos em defesa 
das nossas propostas. Comprometida com a categoria, a atual gestão tem realizado reuniões com os representantes de base e assembleias 
gerais com os filiados, mobilizando a categoria de forma permanente. O sindicato não se intimidou frente aos desafios de defender o projeto 
original em contraponto a um Projeto de Lei que não representava o desejo da categoria, convertido em proposta aprovada em AGE. Correu 
atrás, articulou e negociou, na defesa das propostas dos trabalhadores. O resultado demostra, mais uma vez, que a luta pode garantir 
nossas conquistas, mesmo quando não avançamos na totalidade das pautas de reivindicações.
 É esse tipo de postura que faz do Sisalepe, atualmente, uma referência para a luta dos servidores das Assembleias Legislativas. 
Nossa atuação foi discutida em congressos dos servidores de outros Estados, a exemplo de São Paulo e Santa Catarina. O sindicato tem 
recebido reconhecimento social também, a exemplo do Prêmio de Gestão, do Conselho Regional de Administração.
 Papel importante nisso tem sido a formação sindical que vem sendo realizada pelo sindicato. Diretores, representantes de base e 
filiados têm se debruçado sobre temas importantes para a classe trabalhadora, resultando numa atuação competente e comprometida. As 
reflexões feitas no II Curso de Formação Sindical acerca da Negociação Coletiva, por exemplo, foram fundamentais para nossa atuação nas 
negociações da Campanha Salarial 2013. Nesses espaços de formação, os debates apontam, cada vez mais, para a necessidade de uma 
ação menos corporativa e mais socialmente comprometida com as mudanças no Brasil.
 A gestão Consolidando um Novo Tempo tem se preocupado também com o patrimônio da instituição. Com uma gestão financeira 
transparente e eficiente do sindicato, podemos anunciar, finalmente, que o sonho da compra de uma sede própria está encaminhado e, em 
breve, será uma realidade.
 Os desafios de uma gestão combativa, democrática, plural e cidadã permanecem como horizonte da atuação para o ano de 
2014, na certeza de que a luta coletiva nos faz seres humanos melhores, na busca por um mundo, no qual sejamos socialmente iguais, 
humanamente diferentes e totalmente livres. Um Feliz Ano Novo para todos os filiados, companheiros e companheiras de luta!
             A diretoria

Presidente Josias Ramos parabeniza CUT 
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Sisalepe obtém avanços na luta pela categoria

 O Sisalepe e os servidores da Assembleia Legislativa de Pernambuco têm muitos motivos para comemorar. Após 
intenso período de negociações da Pauta de Reinvindicações 2013/2014 entre Sisalepe e Mesa Diretora, pontos divergentes 
no Projeto de Lei Nº 1617/2013, que versa sobre o Plano de Cargos e Carreiras da Alepe, foram sanados com a redação de 
substitutivo idealizado pelo sindicato em minuta entregue à Superintendência Geral. Além da reestruturação dos cargos, a 
proposição prevê a realização de Concurso Público, bandeira de luta do Sindicato desde a gestão anterior.
 Em meio a um período de muitos acontecimentos, o Sisalepe se reuniu com a categoria e Representantes Sindicais 
de Base, em Assembleia Geral Extraordinária, para tratar das propostas de modificações na redação original do projeto. 
Entre elas: reafirmar os quatro cargos da carreira de especialista do Poder Legislativo; ingresso nas classes obedecendo 
a exigência de escolaridade proposta pelo sindicato e aprovada em Assembleia Geral; uniformização da remuneração em 
forma de subsídio para todos os cargos; passar a especialidade Eletrônica para o cargo de Agente Legislativo, tornando-o 
cargo amplo; retirar a frase “a critério da administração” do ar tigo 7º do Projeto, que versa sobre servidores remanescentes 
de cargos extintos; retirada do cargo técnico de contabilidade, permanecendo, apenas o de nível superior; aumentar o 
número de vagas de Contador no cer tame, passando de duas para cinco vagas; oferecer cinco vagas para Biblioteconomia 
e duas vagas para Médico do Trabalho. Estão previstas 100 vagas para o Concurso, sendo 40 para agente legislativo e 60 
para analista. 
 O presidente do Sisalepe, Josias Ramos, falou sobre as conquistas: “A gente já vem, há algum tempo, perseguindo 
esse formato de carreira, que se assemelha a do Senado e da Câmara Federal. O ponto mais relevante da reformulação é a 
questão do ingresso, pois, dessa forma, valorizam-se e profissionalizam-se os cargos”. 

Filiados discutem mudanças e 
aprovam negociação com a Mesa 

Mesa Diretora anuncia Concurso e 
reestruturação dos cargos da Alepe

Foto: Rinaldo Marques
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II Curso de Formação Sindical discute Negociação Coletiva
 Proposta de campanha da atual gestão do Sisalepe 
e uma das principais metas do planejamento estratégico, a 
formação de diretores, representantes sindicais de base 
e de toda a categoria tem sido cumprida pelo sindicato. 
Em setembro, nos dias 19 e 20, o II Curso de Formação 
Sindical aconteceu em um hotel na cidade de Olinda. Foi 
um aprofundamento da formação que teve início no ano 
passado.
 Na quinta-feira (19), o dia foi dedicado a 
explanação do sociólogo Rober to Véras. Ele tratou do 
histórico da negociação coletiva; da organização sindical e 
das relações de trabalho no serviço público. “É preciso ter 
uma visão panorâmica sobre os temas. Um dos grandes 
problemas do sindicalismo é a unicidade. Temos, hoje, 
uma crise de representação na área, uma fragmentação na 
base e na cúpula do movimento”, observou.
 Já na sexta-feira (20) pela manhã, a economista 
do Dieese Jackeline Natal falou sobre a Mesa de 
Negociação, mostrando aos par ticipantes como tratar 
pontos com as direções das instituições. Ela também falou 
sobre a Convenção 151 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). “A negociação se estabelece sempre a 
par tir de um conflito, latente ou explícito. O que caracteriza 
a negociação é a busca de entendimento entre as par tes a 
respeito de determinada questão, e os dirigentes sindicais 
precisam se organizar bem para o processo, argumentar 
com segurança e definir funções específicas na mesa de 
negociação”, argumentou.
 À tarde, o diretor de Relações de trabalho do 
Ministério do Trabalho, Messias Melo, fez um panorama 
sobre a situação atual da organização sindical e relatou 
a situação de alguns temas que tem grande importância 
para a classe trabalhadora. “O Congresso Nacional tem 
se mostrado difícil em relação à questão do direito de 
greve”, afirmou, mostrando sua preocupação em relação 
à regulamentação do direito. Sobre a organização sindical 
no Brasil, Melo fez críticas à falta de unidade entre algumas 
categorias: “Em alguns casos, há um conflito entre os 

sindicatos, pelas diferentes formas de organização”, 
apontou.
 No encerramento do curso, o presidente do 
Sisalepe, Josias Ramos, agradeceu a par ticipação de 
todos. “Focamos nos servidores da Alepe, mas abrimos 
espaço para outras entidades. Na nossa visão, isso é um 
exemplo de como podemos trocar conhecimentos e ideias, 
num processo enriquecedor”, disse, ressaltando a presença 
do Sindicato dos Trabalhadores na Assembleia da Bahia 
(Sindsalba), do Sindicato dos Servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina (Sindalesc), do 
Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco 
(Seepe) e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Bebidas (Sindbeb). 
 Vice-presidente do Sindsalba e diretor de 
Comunicação da Fenale, Flávio Abreu, falou sobre a 
experiência de par ticipar do curso. “Proporcionou uma 
base importante, principalmente para a questão da 
negociação”, revelou. “Nós entendemos como essencial 
a unidade entre os sindicatos, que é a única maneira de 
termos força para resgatar nossos direitos”, acentuou, ao 
falar sobre a par ticipação de várias entidades no evento. Do 
Seepe, Maria do Carmo Raposo disse estar muito orgulhosa 
em par ticipar. “Percebi que estamos há anos-luz do que 
ainda precisamos saber sobre a atuação no sindicalismo”, 
afirmou.
 A assessora sindical e organizadora do evento, Ivete 
Caetano, convidou as demais instituições para par ticipar de 
novas formações do Sisalepe. “O conteúdo que as pessoas 
viram aqui nesses dias foi de muita consistência, o que tem 
de melhor no meio sindical”, avaliou.
 Vice-presidente da Fenale e do Sindalesc, Isabel 
Schaefer parabenizou o Sisalepe. “Par ticipo do curso, 
novamente, com satisfação. Saio com uma bagagem 
de conhecimento muito maior”. Representante de base, 
Marcondes Ferreira agradeceu a par ticipação. “Foi ótima a 
experiência. Um pouco da vida sindical foi aber ta para nós 
aqui”.

Curso reúne entidades de Pernambuco 
e do Brasil 
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Diretoria e representantes Sindicais de Base debatem 
proposta para Novo Estatuto 

 Diretoria e representantes sindicais de base 
par ticiparam de momentos de grande importância 
para a categoria dos servidores do Poder Legislativo. 
Seminário realizado em Olinda, durante o dia 18 de 
setembro, e reunião no Plenarinho III, da Alepe, em 22 de 
novembro, discutiram pontos que servirão de base para a 
reformulação do Estatuto do Sindicato. As sugestões para 
o novo documento serão levadas para uma Assembleia 
Geral, onde os filiados vão discutir e aprovar (ou não) 
as alterações. O encontro tem data prevista para doze de 
dezembro, às 14:30, no Auditório da Assembleia.
 Entre as questões, está a mudança do nome 
do Sindicato, que passaria a ser denominado Sindicato 
dos Servidores dos Poderes Legislativos no Estado 
de Pernambuco, com a sigla SINDLEGIS-PE. A troca 
segue uma tendência nacional das entidades sindicais 

semelhantes. A proposta também traz modificações nos 
cargos da Diretoria do sindicato, com a criação de novas 
funções e atribuições.   
 Representante de base, Alcidézio Barbosa falou 
da relevância em par ticipar do evento: “Somos o elo 
entre a base, o setor onde trabalhamos, e o sindicato. O 
Representante par ticipa como ‘voz’ do servidor e trouxemos 
não a visão pessoal, mas os anseios, expectativas e 
experiências dos setores”. 
 O vice-presidente do Sisalepe, Marconi Glauco, 
destacou a importância das alterações. “O Ministério do 
Trabalho está exigindo a adequação do Estatuto ao novo 
Código Civil. Por conta disso, estamos aproveitando para 
fazer também outras alterações, que vão deixar o Estatuto 
mais próximo da realidade que o sindicato vive hoje, 
atualizando todos os seus ar tigos”, afirmou.

Diretoria e representantes de base discutem propostas
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Diretores participam de Congresso em São Paulo
 Representado pelo presidente Josias Ramos e pelo 
tesoureiro Maurício da Fonte, o Sisalepe esteve em São Paulo 
participando do I Congresso de Servidores da Assembleia 
Legislativa de São Paulo. Durante três dias – 29, 30 e 31 
de outubro -, palestras, mesas redondas e debates trataram 
temas como o papel das Centrais Sindicais na organização 
dos servidores públicos, movimento sindical e eleições 
gerais, direito e trabalho no setor público, sociedade e Poder 
Legislativo e composição salarial, índices e reajustes.
 O evento, promovido pelo Sindicato dos Servidores 
Públicos da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (SindAlesp), contou, na abertura, 
com pronunciamento do presidente da Assembleia de 
Pernambuco, Guilherme Uchoa. Ele, assim como Josias, foi 
convidado a falar sobre a experiência dos servidores da Alepe, 
as conquistas e lutas. Uchoa ressaltou o bom relacionamento 
com o Sisalepe e contou dos êxitos que os funcionários vêm 
conseguindo nos últimos oito anos em que se encontra à 
frente do Legislativo.
 Na ocasião, tanto Josias quanto Uchoa falaram 
da aprovação da PEC 06/13, conhecida como PEC do 
Teto Único, que fixou limite único de remuneração para os 
servidores do Estado e Municípios. O Sisalepe auxiliou o 

 Em maio deste ano aconteceu, em Pernambuco, o XXX Encontro Nacional da Fenale, em paralelo à 17ª Conferencia 
da Unale. Durante quatro dias, o Sisalepe, juntamente com diversas associações e sindicatos que representam os servidores 
das Casas Legislativas Estaduais de todo o Brasil, trataram, no Centro de Convenções, em Olinda, do futuro da Federação. 
Questões como a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que trata da organização sindical, da negociação coletiva no 
setor público e da regulamentação do direito de greve, o grande número de comissionados nos Legislativos dos Estados e o 
andamento das lutas de cada entidade foram questões também abordadas no evento. 
 Josias Ramos, em discurso na aber tura, defendeu o for talecimento do serviço público, “princípio fundamental 
de transformação do país”. “É preciso haver a expansão e valorização, combatendo toda iniciativa de precarização e 
terceirização”, afirmou. Ele revelou um número alarmante: “somos o quinto país em contratos temporários e terceirizados 
no Brasil. Estudos indicam que, hoje, existem 10 milhões de trabalhadores com esse tipo de vínculo nos setores públicos e 
privados”, aler tou. O presidente da Fenale ressaltou as lutas da entidade, como a provação da PEC 555 e a Convenção da 
OIT. “Defendemos, também, o princípio constitucional do ingresso no serviço público por meio de concurso”, afirmou.  

30º Encontro da Fenale aconteceu em Pernambuco

Sindicato dos Fazendários do Município do Recife (Afrem 
Sindical) na tramitação da proposta por entender que é 
preciso alcançar objetivos coletivos nas diversas categorias 
da classe trabalhadora. 
 Josias avaliou positivamente o Congresso. 
“Oportunidades desse tipo estabelecem uma via de mão 
dupla, onde podemos, de maneira recíproca, discutir o que 
está sendo realizado e alcançado em cada localidade. Os 
assuntos discutidos têm muita similaridade com o que a gente 
já vem tratando em oportunidades como a primeira e segunda 
etapas do nosso Curso de Formação Sindical”, observou.

 O evento contou com palestras, 
discussões e pinga-fogo. No encerramento, 
durante a prestação de contas das atividades 
da Fenale, o Sisalepe, por meio do presidente 
do Conselho Fiscal Rômulo Moura, cobrou 
transparência da entidade. Além disso, o 
Sindicato de Pernambuco entregou aos 
par ticipantes do evento uma sugestão de 
novo modelo para os encontros nacionais 
da Federação. Entre os pontos ressaltados 
no texto, a elaboração de regimento interno 
para os eventos do tipo, foco em discussões 
e deliberações sobre a conjuntura geral e 
encontros organizados no formato de Grupo 
de Trabalho ou Plenárias.

Guilherme Uchoa e Josias Ramos falam
sobre conquistas em Pernambuco

PE recebeu participantes de Encontro da Fenale 
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Sisalepe marca presença nos 20 anos da Fenale
 O XXXI Encontro Nacional da Federação Nacional dos Servidores dos Poderes Legislativos Federal, 
Estaduais e do Distrito Federal (Fenale), que aconteceu em Maceió, entre os dias 6 e 8 de novembro, contou 
com a par ticipação do Sisalepe e de cerca de 80 representantes de sindicatos e associações de funcionários. O 
presidente Josias Ramos, o vice-presidente Marconi Glauco, o secretário André Salgado, o tesoureiro Maurício 
da Fonte e o presidente do Conselho Fiscal, Rômulo Moura, estiveram em Alagoas para o evento. 
 A aber tura oficial foi no plenário Deputado Tarcísio de Jesus, da Assembleia Legislativa, em sessão 
solene que comemorou os 20 anos de fundação da Fenale. O presidente da Fenale, João Moreira, ressaltou: 
“Sonhos, expectativas, muitas dúvidas e poucas cer tezas, deram forma e conteúdo à Fenale”, disse.
 Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Legislativo de Alagoas (STPLAL), Luciano 
Vieira, o Encontro aconteceu num momento de muita turbulência, tendo em vista as denúncias de irregularidades 
na folha de pagamento, desvio de dinheiro público e o afastamento, por determinação da justiça, de toda a Mesa 
da Assembleia Alagoas.
 Durante o evento, foi tomada a impor tante decisão de entregar um documento assinado por todas as 
entidades à deputada Flávia Cavalcanti, que assumiu interinamente o cargo de presidente da Assembleia e, ainda, 
realizar uma manifestação de repúdio, o que aconteceu na quinta-feira, dia 7, em ato que reuniu, também, o 
Movimento Sem terra (MST). “Considero este momento histórico no Parlamento Alagoano”, disse o deputado 
João Henrique Caldas (Solidariedade), que denunciou os atos irregulares cometidos pela Mesa.
 Após a entrega do documento à presidenta interina, os par ticipantes da Fenale e do MST se dirigiram à 
frente da Assembleia. O presidente do Sisalepe, Josias Ramos, e o secretário André Salgado, falaram em nome 
do sindicato e destacaram o momento histórico vivido pelo conjunto dos dirigentes das entidades presentes 

ao encontro. Os dois reafirmaram o apoio do Sisalepe 
aos companheiros de Alagoas e à luta do MST por uma 
reforma agrária.
 O evento contou, ainda, com palestras, debates e 
o tradicional Pinga-Fogo, momento em que as entidades 
falam a respeito de suas conquistas e desafios. O vice-
presidente Marconi Glauco falou pelo Sisalepe e fez 
um relato da trajetória vitoriosa que o sindicato vem 
traçando desde a posse da primeira gestão, há quatro 
anos. “Hoje, na verdade, a gestão do Sisalepe é um 
exemplo para muitas entidades do Brasil”. O evento 
foi finalizado com a aprovação da Car ta de Maceió; 
prestação de contas da Fenale; votação de moções e 
entrega de cer tificados aos par ticipantes.

Josias Ramos apoia luta do STPLAL e MST André Salgado destaca luta dos trabalhadores 

Marconi Glauco fala sobre avanços
dos servidores da Alepe
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Sindicato comemora Dia do Servidor Público

Afrem destaca trabalho do 
Sisalepe na aprovação da

PEC do teto único

Josias Ramos é considerado 
expressão em administração 

pela gestão no Sisalepe

 Em clima de confraternização e comemoração pelas últimas conquistas do Sisalepe, aconteceu, no dia 24 de outubro, em um restaurante 
no bairro da Imbiribeira, um almoço para celebrar o Dia do Servidor Público. Cerca de 120 pessoas participaram do evento de iniciativa do sindicato. 
 O presidente Josias Ramos saudou os presentes e afirmou que os resultados das lutas “são fruto de muita organização sindical”. “Não 
poderíamos deixar de lembrar as nossas conquistas, que são significativas. Este ano, avançamos em algumas questões na carreira, como a 
simplificação dos cargos e o ingresso na carreira, com profissionalização, qualificação e valorização”, destacou, acrescentando: “com o sindicato 
forte, podemos fazer muito. Parabenizo àqueles que se dedicam e os que já se dedicaram muito na Assembleia Legislativa”. 

 A solidariedade entre os representantes dos trabalhadores 
é uma meta do sindicalismo, com o objetivo de alcançar avanços 
coletivos das diversas categorias da classe trabalhadora. Foi com 
esse espírito que o Sisalepe auxiliou o Sindicato dos Fazendários 
do Município do Recife (Afrem Sindical) na tramitação e aprovação 
da PEC 06/13 na Alepe, conhecida como PEC do teto único.
 No último dia 19, o Sisalepe esteve presente em 
homenagem da Afrem Sindical ao deputado Antônio Moraes 
(PSDB), parlamentar que apresentou, na Assembleia Legislativa 
de Pernambuco, a proposta. A matéria fixou limite único de 
remuneração para os servidores do Estado e dos municípios. Na 
ocasião, o presidente do Sindicato dos Fazendários, Aurimenes 
Dias, ressaltou: “Não tínhamos relação direta com os deputados 
para tratar do tema. A atuação do Sisalepe deve ser elevada porque 
não foi apenas em prol de uma categoria, mas de todo o Estado”, 
destacou.

 Um reconhecimento à atuação de Josias Ramos a frente 
do Sisalepe. Na noite do dia 25 de setembro, o presidente do sindicato 
recebeu o prêmio Expressão em Administração no XVIII Fórum 
Pernambuco Administrador, que todo mês de setembro homenageia 
gestores de destaque nas suas áreas. O Fórum aconteceu no 
auditório da UniNassau e foi promovido pela Casa do Administrador 
de Pernambuco.
 O presidente do Conselho Regional de Administração 
de Pernambuco (CRA-PE), Frederic Mokock, que indicou o nome 
de Josias, ressaltou: “Ele conseguiu harmonizar, depois de muito 
tempo, os interesses do Poder Legislativo com os trabalhadores. 
É competente no que faz e tem sido elogiado por todos”. Da Casa 
do Administrador, o presidente Mauri Vieira afirmou que uma 
comissão define critérios de escolha. “Estamos a cata de nomes 
comprometidos com a política de classes, com a liderança. Hoje, 
Josias é o único dirigente sindical homenageado”, destacou.
 Josias agradeceu. “Eu não esperava receber a 
homenagem. Vejo isso como algo que destaca o Sisalepe na cena 
política e sindical de Pernambuco. Esse é um reconhecimento da 
prática do nosso dia a dia”.

 O secretário do Sisalepe, André Salgado, destacou, em discurso, 
que esse é o momento de “refletir sobre nossa posição enquanto sindicato”. 
Ele agradeceu a presença dos servidores e dos deputados André Campos 
e Maviael Cavalcanti, “que apoiam nossas causas na Alepe”. O aposentado 
Luiz Gonzaga Barbosa ressaltou: “A iniciativa é excelente. É muito bom 
podermos confraternizar com todos”.  
 Também participou da ocasião a presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos da Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (SindAlesp), Desirée Sépe De Marco. Ela veio a 
Pernambuco para convidar o presidente da Alepe, Guilherme Uchoa, para 
participar do 1º Congresso dos Servidores da Alesp.

Presidente do Sisalepe destaca 
importância de Sindicato forte 

Flávio Abreu (Sindsalba-Bahia), Aurimenes Dias, 
Antônio Moraes, Josias Ramos e Antônio Marcos

Josias Ramos recebe diploma do secretário 
estadual de Turismo, Alberto Feitosa


