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FALA, PRESIDENTE!Novos convênios 
para servidores

“É preciso estar atento e forte.” O 
refrão dessa linda canção de Caetano 
Veloso aponta para nosso estado de 
espírito no começo de um novo ciclo.

O ano de 2019 se foi e não dei-
xou lembranças boas para a classe 
trabalhadora deste país: Reforma da 
Previdência aprovada, desemprego 
recorde, precarização do trabalho 
crescente, queda do salário mínimo, 
fim dos concursos públicos, privati-
zações equivocadas (a exemplo das 
refinarias de petróleo), demissões 
e ataques ao serviços público, bem 
como aos servidores e servidoras.

Começa 2020 e qual é o horizonte 
que visualizamos? Reformas sindi-
cal e administrativa, cultura atacada, 
educação sem rumo, entrega de nos-
sas riquezas em disparada. O quadro 
é difícil, todxs nós sabemos. Os ata-
ques vão continuar e, possivelmente, 
cada vez mais fortes.

Por isso mesmo, caras servidoras 
e caros servidores, será preciso, mais 

Ao longo de 2019, o Sindilegis-
-PE passou a disponibilizar novida-
des em vantagens para os filiados, 
garantindo descontos em produtos 
e serviços. Entre os parceiros, estão o 
cinema Moviemax Rosa e Silva, com 
meia-entrada para os servidores, e o 
Lady Aurora Restaurante (bairro de 
Santo Amaro), que oferece 10% de 
desconto nas refeições.

Também passaram a ser conve-
niadas a Imunomax Clínica de Va-
cinas e a Extramed, que administra 
o plano odontológico SulAmérica 
Odonto. Saiba mais acessando a área 
de convênios no nosso site (http://
sindilegis-pe.com.br/convenios.php) 
ou no QR Code abaixo:

uma vez, estar atento e forte. A luta 
contra tudo isso que está posto não 
termina com o fim de um ano, nem 
começa com início de outro. Ela é 
contínua e não pode parar. Só a luta 
tem a capacidade de barrar esses ata-
ques contra direitos que os trabalha-
dores e as trabalhadoras conquista-
ram ao longo de décadas.

A França nos deu um recente 
exemplo do que a luta pode fazer. De-
pois de 28 dias de greve, o governo 
recuou e decidiu negociar a questão 
da idade mínima na reforma da pre-
vidência dos franceses. Temos exem-
plos mais próximos, como a Argenti-
na, onde a onda de protestos derrotou 
o modelo neoliberal e colocou a pauta 
trabalhista de volta à Casa Rosada. No 
Chile, idem: o povo na rua, protestan-
do, balançou as estruturas e obrigou 
os governantes a negociar.

Teremos, certamente, muitas lu-
tas para vencer em 2020. Aqui dentro 
da Alepe e fora dela – junto com a so-
ciedade. Afinal, não estamos isolados 
do que acontece no nosso país. Para 
isso, precisamos estar atentos, JUN-
TOS e fortes. Apesar dos momentos 
sombrios, a esperança nos guia no 
rumo de tempos melhores, com me-
nos desigualdade, mais justiça social e 
muito amor.

Vamos juntos, com Todxs na 
Luta!

Marconi Glauco

Expediente | Nº 19 | Janeiro de 2020

Presidente: Marconi Glauco 
Vice-Presidente: Maurício da Fonte
Secretário Geral: Ítalo Lopes
Primeiro-Secretário: Leonardo de Lima
Primeiro-Tesoureiro: Washington Luiz
Tesoureiro-Geral: Josias Ramos
Secretário de Formação Sindical: Fabrício Martins
Secretária de Políticas Públicas: Zulmira Andrade
Secretária de Comunicação: Helena Alencar

Conselho Fiscal
Claudio Alencar | Romualdo Fidelis 
Ednilson Cardoso | Amaro Macedo | Júlia Guimarães

Jornalista responsável: Helena Alencar
Diagramação e projeto gráfico: Elton Ribeiro
Reportagem: Beatriz Cunha (estagiária)
Fotografia: Beatriz Cunha e Péricles Chagas

Sindilegis Pernambuco
Endereço: Rua da União, 557 - Ed. Leite Maia, 701
Boa Vista - Recife - PE  
CEP 50050-010 | Telefone: (81) 3221.8310
www.sindilegis-pe.com.br
Facebook/SindilegisPernambuco
Instagram: @sindilegispe

 CAMPANHA
SALARIAL 2020

Participe!

Vamos juntxs fortalecer o Serviço Público e lutar por um Poder
 Legislativo cada vez mais profissional e transparente
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Música e poesia no Dia do Servidor Público
O Dia do Servidor Público, celebrado 
em 28 de outubro, foi muito come-
morado pelos integrantes do Poder 
Legislativo. Ao longo do dia, o Sindi-
legis-PE promoveu atividades para os 
filiados, com poesia, música, debates 
e momentos de integração.

Logo pela manhã, os servidores 
participaram do Café com Poesia, 
com direito a exposição de fotos e 
versos feitos pelos próprios funcio-
nários da Casa. Dona Del do Coco 
esteve presente, entoando o ritmo 
tradicionalmente nordestino.

No início da noite, foi promo-
vido happy hour no Fiordes Buf-
fet, com a participação do filósofo 
e historiador Flávio Brayner, que 
falou da importância do serviço 
público no ambiente republicano. 
A trilha sonora ficou por conta da 
dupla Alysson Islan e Tonfil, que 
abrilhantou o evento com poesia e 
música. Estavam presentes ao en-
contro encontro a deputada Teresa 
Leitão (PT) e a codeputada das Jun-
tas (PSOL) Carol Vergolino.

Segundo o presidente do Sindile-
gis-PE, Marconi Glauco, as festivida-
des coroaram o mês produtivo que o 
sindicato teve. “Planejamos diversas 

O secretário de Formação do Sin-
dilegis-PE, Fabrício Martins, foi eleito 
membro da direção estadual da Cen-
tral Única dos Trabalhadores de Per-
nambuco (CUT-PE) para o período de 
2019-2023. A escolha ocorreu durante 

ações e conseguimos executar todas 
com muita eficiência. Tenho certeza 
de que o elo entre a associação e os 
sindicalizados está se estreitado, fa-
zendo com que a luta por um servi-
ço público de qualidade fique ainda 
mais forte”, disse.

Para o servidor Raero Mon-
teiro, o cuidado com que as ações 
são planejadas e executadas mos-
tra o quanto a entidade se impor-
ta com a categoria. “É muito bom 
ver os servidores reunidos em um 
momento de confraternização, mas 
sem deixar de lado o debate sobre 
a situação política e econômica que 
vivemos em nosso país. Tivemos 
a oportunidade de refletir sobre a 

o 15º Congresso Estadual da entidade  
(Cecut-PE), realizado nos dias 28 a 30 de 
novembro, com cerca de 400 delegados e 
delegadas de todas as regiões do Estado. 

Consultor legislativo na Alepe, Fa-
brício destacou a importância da con-

base filosófica do servidor público, 
que reafirma o nosso dever de ser-
vir e prezar pelos valores republica-
nos e democráticos, além de ajudar 
no desenvolvimento do Estado”, de-
clarou o jornalista.

quista para a categoria. “Pela primeira 
vez, teremos assento no colegiado que 
decide as pautas da classe trabalhadora 
em Pernambuco”, observou. “Vamos 
honrar essa confiança trabalhando por 
uma CUT mais combativa e vencedora.”

O presidente do Sindilegis, Mar-
coni Glauco, avalia que a novidade vai 
somar ao trabalho que a Central execu-
ta em defesa dos trabalhadores. “Para 
nós, que somos um sindicato relativa-
mente pequeno, ocupar um espaço tão 
importante significa muito e contribui 
para o trabalho de fortalecimento da 
categoria”, pontuou.

Café com Poesia teve mostra de fotos e declamação de versos feitos pelos servidores e servidoras da Alepe

Atividades comemorativas encerram em happy hour 
com palestra e apresentação poética e musical

Secretário de Formação, Fabrício Martins foi eleito durante 15º Congresso Estadual da entidade, em novembro

Sindilegis conquista vaga na CUT-PE
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Servidores expõem demandas na Blitz do Sindilegis

Durante o segundo semestre 
de 2019, diretores e representantes 
sindicais de base estiveram em dez 
setores da Assembleia Legislativa 
de Pernambuco (Alepe) escutando 
críticas, sugestões e demandas dos 
servidores na Blitz do Sindilegis. A 
ação teve, como principal objetivo, 
reunir propostas de melhoria do 
ambiente de trabalho, além de pro-
mover maior aproximação da enti-
dade com a categoria.

De acordo com o presidente do 
Sindilegis-PE, Marconi Glauco, a 
ideia é manter a organização sem-
pre atenta às questões internas, a 
fim de garantir um ambiente de tra-
balho saudável para todos. “Monta-
mos um planejamento estratégico 
para alcançar a maioria dos setores 
da Casa até dezembro. As visitas 
nos permitiram travar diálogos ne-
cessários e importantes, além de ter 
sido uma boa oportunidade de co-
nhecer e discutir o dia a dia de cada 

departamento”, observou. “Quanto 
mais a gente se aproxima da base, 
mais fortalecida se torna a luta.”

Como poucos servidores costu-
mam visitar a sede do sindicato, a 
entidade resolveu ir até eles. O ana-
lista legislativo Arthur Morais res-
saltou que a realização da Blitz abre 
um importante canal de comunica-
ção. “É uma demonstração de que o 
Sindilegis-PE vem se preocupando 
não só com questões de ordem sa-
larial, mas também com eventuais 
problemas não financeiros que, por 
vezes, não recebem o tratamento 
adequado ou não chegam ao conhe-
cimento da entidade”, afirmou.

Um dos temas mais debatidos 
durante as blitzen foram as refor-
mas do Governo Federal em tra-
mitação no Congresso Nacional. O 
analista legislativo Luiz Leonardo 
de Lima propôs a realização de um 
seminário para explicar as possíveis 
mudanças administrativas e previ-

denciárias aos servidores. “Vive-
mos um período de intranquilidade 
no serviço público, e acredito que 
a vinda de especialistas pode tirar 
todas as nossas dúvidas”, sugeriu. 
“Precisamos de tranquilidade para 
exercer nossas atividades e prestar 
um serviço qualificado à sociedade 
pernambucana.” 

O secretário-geral do Sindile-
gis-PE, Ítalo Lopes, declarou que a 
entidade realizará palestras e even-
tos para sanar todas as dúvidas da 
categoria. “Ao longo das reuniões, 
foram gerados debates importan-
tes e reforçado, pelos servidores, o 
pedido para que o Sindilegis pos-
sa encampar essa bandeira e lutar 
também pelos direitos e conquistas 
históricas do serviço público nacio-
nal”, ressaltou.

Ainda segundo ele, além de fazer 
elogios,  os setores também se asso-
ciaram às demandas de outros de-
partamentos da Casa. “Isso mostra 

Diretores e representantes sindicais de base estiveram em dez setores da Assembleia Legislativa para ouvir servidoras e servidores
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Servidores expõem demandas na Blitz do Sindilegis
e reforça um dos pilares da atuação 
sindical, que é a solidariedade. Não 
podemos olhar apenas para nós pró-
prios, mas para todo o coletivo, mes-
mo que não nos atinja diretamente”, 
complementou.

Segundo Marconi Glauco, to-

das as informações coletadas serão 
direcionadas à Mesa Diretora para 
que sejam solucionadas. “Nosso 
objetivo é mitigar o ambiente de 
trabalho e deixá-lo cada vez me-
lhor para os servidores exercerem 
suas atividades. Estamos de portas 

abertas para os profissionais que 
desejam expor seus anseios e pre-
ocupações e, assim, contribuir para 
o fortalecimento da categoria e do 
serviço público fornecido pela Ale-
pe”, concluiu.

Consultoria Legislativa Superintendência de Comunicação Social

Superintendência de Gestão de Pessoas Secretaria Geral da Mesa Diretora, Ouvidoria e Cerimonial 

Superintendência de Planejamento Comissões Permanentes

Procuradoria Geral Superintendência de Inteligência Legislativa 
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Doações de servidores e parlamentares 
são entregues a pescadoras artesanais

Entidades que representam o segmento receberam cerca de 70 cestas básicas

Diretores e representantes de base 
do Sindilegis-PE realizaram, em de-
zembro, a entrega de 70 cestas básicas 
para a Colônia de Pescadores Arte-
sanais de Itapissuma. A ação busca a 
segurança alimentar das famílias, que 
vêm passando por difíceis situações 
após o desastre do derramamento de 
petróleo que atingiu o litoral brasileiro.

Segundo a presidente da Colônia, 
Joana Rodrigues, há pelo menos seis 
mil profissionais da pesca na região. 
Entretanto, apenas 1,4 mil são registra-
dos e têm auxílio emergencial garan-
tido pelo Governo Federal. “Estamos 
vivendo dias difíceis. As vendas caí-
ram drasticamente e não temos outra 
forma de renda. O auxílio emergencial 
só atende os pescadores que possuem 
carteira de pesca ativa, mas nem todos 
são regularizados”, informou.

De acordo com a integrante do 
Conselho Pastoral dos Pescadores Au-

rineide Maria, está sendo necessário 
buscar soluções alternativas para per-
mitir que as famílias sejam alimenta-
das. “Se estivéssemos em condições de 
trabalho e com boa maré, conseguirí-
amos ganhar o valor do benefício em 
um ou dois dias de pesca de rede. O 
auxílio emergencial ajudará, mas por 
quanto tempo?”, questiona. 

O presidente do Sindilegis-PE, 

Marconi Glauco, ressalta que, ape-
sar de uma boa quantidade de cestas 
básicas ter sido entregue, ainda é ne-
cessária muito mais colaboração. “As 
pescadoras só tem o Canal de Santa 
Cruz, que divide Itapissuma da Ilha 
de Itamaracá, como fonte de renda. É 
preciso que haja ações mais incisivas 
do Poder Público para ajudar as famí-
lias a sobreviverem”, concluiu.

Com objetivo de despertar o in-
teresse dos servidores em busca de 
alimentos de qualidade, o Sindilegis-
-PE, em parceria com a Federação dos 
Trabalhadores Rurais, Agricultores e 
Agricultoras Familiares de Pernambu-
co (Fetape) e a Assembleia Legislativa, 
promoveu, em dezembro, as primeiras 
edições da Feira Agroecológica.

A frente da Alepe foi ocupada 
por agricultores vindos das cidades 
de Rio Formoso, Lagoa de Itaen-
ga e Sirinhaém, que ofertaram uma 
diversidade de produtos in natura 
como frutas, hortaliças, tubérculos e 
produtos beneficiados (mel, geleias, 
compotas de doces, bolos e pães). 
Segundo o presidente do sindicato, 
Marconi Glauco, a expectativa é que 
a feira torne-se parte do calendário: 
“Dá oportunidade aos trabalhadores 
de trazerem seus produtos para a Ca-
pital e proporciona alimentos saudá-
veis e de qualidade para nossas casas”, 
destacou.

O agricultor familiar José Augus-
to, do município de Rio Formoso, as-
segurou que todos os itens ofertados 

são 100% naturais. “Respeitamos o ci-
clo natural da terra em nossas produ-
ções. Não existe sequer um pingo de 
agrotóxico em nada. Usamos o siste-
ma agroflorestal, que reúne as culturas 
de importância agronômica em con-
sórcio com a floresta”, declarou.

Para o servidor João de Barros, é 
muito importante abrir esse espaço 
para os agricultores. “Sempre senti 
falta de uma feira como essa no Cen-
tro do Recife. Com essa iniciativa, 
vamos poder comer produtos fres-
quinhos que vêm direto do campo, 
sem veneno algum. A Feira Agroe-
cológica nos proporcionou muitos 
aprendizados sobre cuidados com a 
saúde, e espero que haja muitas ou-
tras edições”, disse.

Calçada da Alepe foi ocupada por agricultores vindos das 
cidades de Rio Formoso, Lagoa de Itaenga e Sirinhaém

Sindilegis promove Feira Agroecológica
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Sindicato mantém negociações 
com a Mesa Diretora da Alepe

Mesmo resolvidas as questões sa-
lariais, as negociações com a Mesa Di-
retora da Alepe continuam. No segun-
do semestre de 2019, foram realizados  
encontros com a Presidência e a Pri-
meira Secretaria, além das superinten-
dências Geral e de Gestão de Pessoas, 
com a meta de garantir a conquista de 
outros pontos da pauta da campanha, 
aprovada no início do ano.

Entre os objetivos alcançados, es-
tão a publicação, com antecedência, 
das portarias que estabelecem o Re-
cesso Administrativo da Casa, entre 
os dias 23 de dezembro de 2019 e 3 de 
janeiro de 2020, e o calendário anual 
de feriados e pontos facultativos. As 
demandas, que já vinham sendo plei-
teadas há anos pelos servidores, são 
importantes porque permitem orga-
nizar melhor o serviço e os momentos 
de lazer de todos, conforme explica o 
representante de base Haymone Neto.

“Eram solicitações antigas da cate-
goria e foram atendidas após muito es-
forço. O setor de Comunicação Social, 
por exemplo, tem muita gente de fora 
do estado que usa essas datas para visi-
tar a família. Além disso, a publicação 
do calendário também nos dá segu-
rança jurídica, porque, antes, muitos 
feriados eram informais”, complemen-
tou Haymone.

Outros pontos abordados pela di-
retoria nos encontros foram a possibi-
lidade de fracionamento das férias, a 
criação de um refeitório para a alimen-
tação dos funcionários, a formação de 
grupo de trabalho para a elaboração do 
Manual de Procedimentos e a situação 
dos prédios alugados pela Alepe. O 
tesoureiro do sindicato, Josias Ramos, 
afirma que as pautas vêm avançando. 
“A Procuradoria da Casa já está finali-
zando o manual. Acredito que no pri-
meiro semestre de 2020 já deva estar 
pronto para ser aplicado”, frisou.

Visita - Uma comitiva da diretoria 
do Sindilegis-PE também foi rece-
bida, no dia 27 de novembro, pela 
vice-governadora de Pernambuco, 
Luciana Santos. Na ocasião, temas 
como as reformas administrativa 
e previdenciária do Governo Fe-
deral e a precarização do serviço 
público foram tratados com a ges-
tora estadual.

“É sempre uma honra receber a 
representação das categorias, ain-
da mais o Sindilegis-PE, que é um 
sindicato que está à altura dos de-
safios, lutas e direitos dos servido-

res, mas, ao mesmo tempo, tem a 
compreensão da sua função social 
e pública. Eu já fiz parte da Casa 
de Joaquim Nabuco e sei da im-
portância de fortalecer o papel do 
serviço público em Pernambuco”, 
destacou Luciana.

Além do presidente do Sindi-
legis-PE, Marconi Glauco, parti-
ciparam do encontro os diretores 
Josias Ramos e Fabrício Martins, a 
representante de base Nallim Fer-
nandes e os presidentes do Sind-
semppe, Fernando Ribamar, e do 
Sindjud-PE, Alcides Campelo.

Sindilegis buscou interlocução com direção da Casa para encaminhar demandas da campanha salarial

Diretores da entidade também se reuniram com a vice-governadora Luciana Santos para discutir a pauta sindical

7Nº 19 / JANEIRO 2020



Confraternização de fim de ano 
reúne servidores em clima tropical 

Para celebrar as conquistas de 2019 e revigorar as forças para o ano de 2020, o Sindilegis-PE promoveu mais uma   
confraternização de final de ano, desta vez a Tropicalegis. Realizada no Fiordes Buffet sob o tema “Sonhos, festa e América 
Latina”, a comemoração marcou o encerramento de mais um período de luta por garantia de direitos e valorização da 
categoria. O momento de integração reuniu cerca de 200 pessoas que cantaram grandes sucessos da MPB com a banda 
Malícia Champion. Os servidores ainda assistiram ao espetáculo solo BaileBaião com Hélder Vasconcelos (ex-Mestre 
Ambrosio). Confira abaixo alguns registros do evento (veja mais fotos no Instagram, Facebook e site do Sindilegis).
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