
31 de janeiro de 2023  |  nº 36

Sindilex será homenageado 
pela Câmara Municipal com 
Salva de Prata

VEJA NESTA EDIÇÃO:
- Convite aberto: Solenidade de Entrega da Salva de Prata ao Sindilex
- Calendário de eventos do Sistema Tribunais de Contas
- Agenda: Ato de Recepção aos Vereadores na Câmara



SINDILEX FIQUE POR DENTRO

O Sindilex convida todos os sindicalizados e a sua base para a Solenidade de 
Entrega da Salva de Prata. 

Proposta pelo Vereador Reis em 2020, a Salva de Prata foi aprovada no 
ano passado e será entregue ao Sindilex em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados a toda a sua base, no aspecto econômico e na proteção 
dos direitos dos servidores e do serviço público.

Ao término da cerimônia, haverá um coquetel para todos os presentes.

Venha celebrar conosco! 





SINDILEX FIQUE POR DENTRO

SINDICALISMO PELO BRASIL

Pública Central do Servidor esteve presente na 
reunião do presidente Lula com as centrais sindicais

O Vice-presidente da Pública Central do Servidor, Hugo René, representando 
o presidente José Gozze, participa do encontro das Centrais Sindicais com o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, num dia marcante para o Sindicalismo 
(18/1), afinal Lula só está no início do seu mandato para dirigir o país pelos 
próximos quatro anos e já abre as portas do Palácio para os defensores dos 
serviços públicos e de todos os trabalhadores brasileiros. 

Hugo inicia a sua fala repudiando os atos terroristas que acometeram o 
STF, o Senado Federal e o próprio Palácio do Planalto, condenando, assim, 
os ataques contra a democracia e o Estado. Lembrou que tempos difíceis e 
totalitários que vivemos nos últimos quatro anos ainda rondam a democracia 
brasileira, o que nos lança muitos desafios para resistirmos e avançarmos 
no processo civilizatório.

Leia mais em:
https://publica.org.br/2023/01/18/publica-no-pulpito-do-palacio-do-
planalto-discursa-para-o-presidente-lula/

Hugo René, vice-presidente faz uso da palavra

https://publica.org.br/2023/01/18/publica-no-pulpito-do-palacio-do-planalto-discursa-para-o-presidente-lula/
https://publica.org.br/2023/01/18/publica-no-pulpito-do-palacio-do-planalto-discursa-para-o-presidente-lula/
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Pública Central do Servidor no Fórum Social Mundial

Centrais Sindicais, entre elas a Pública Central do Servidor e movimentos 
sociais realizaram, em Porto Alegre (RS), entre os dias 23 e 28 de janeiro, 
o FSM (Fórum Social Mundial) de 2023. Com o tema “Democracia, Direitos 
dos Povos e do Planeta – Outro Mundo É Possível”, o evento foi realizado 
nos espaços da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no centro da 
capital gaúcha.

Pública esteve representada pelo seu Diretor de Relações Internacionais 
Amauri Perusso, também presidente da Fenastc.

Fonte: https://publica.org.br/2023/01/25/publica-presente-em-porto-
alegre-no-forum-social-mundial-de-2023/

https://publica.org.br/2023/01/25/publica-presente-em-porto-alegre-no-forum-social-mundial-de-2023/
https://publica.org.br/2023/01/25/publica-presente-em-porto-alegre-no-forum-social-mundial-de-2023/
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Pública realiza congresso e renova sua diretoria

Na quinta-feira, 26 de janeiro, a Pública realizou seu Congresso Ordinário 
para eleição de sua diretoria com mandato de 2023 a 2027. O presidente 
José Gozze foi reconduzido ao cargo em eleição unanime, assim como foi a 
eleição da Diretoria Executiva, a Diretoria Auxiliar e o Conselho Fiscal.

O Congresso foi marcado também pelo debate a aprovação das metas e 
diretrizes que guiarão as lutas dessa nova gestão que se inicia em 1 de abril 
próximo.

Conheça os novos membros da Direção clicando em:

https://publica.org.br/2023/01/26/presidente-jose-gozze-e-reeleito-por-
aclamacao-na-publica-central-do-servidor/

https://publica.org.br/2023/01/26/presidente-jose-gozze-e-reeleito-por-aclamacao-na-publica-central-do-servidor/
https://publica.org.br/2023/01/26/presidente-jose-gozze-e-reeleito-por-aclamacao-na-publica-central-do-servidor/


SINDILEX FIQUE POR DENTRO

Conacate participa de reunião com Ministro da 
Previdência

No dia 25/01/2022, o presidente da Conacate e diretor do Sindilex, 
Antonio Carlos Fernandes Jr, participou de uma reunião com o Ministro da 
Previdência, Carlos Lupi, para tratar de demandas e reivindicações.

O Ministro Lupi relatou ainda estar montando a equipe do ministério, 
mas prometeu analisar as reivindicações até a próxima reunião que está 
agendada para o dia 27/02.

Fonte: https://www.facebook.com/conacate/photos/a.308993037443847
4/5647835725314580/?type=3

https://www.facebook.com/conacate/photos/a.3089930374438474/5647835725314580/?type=3
https://www.facebook.com/conacate/photos/a.3089930374438474/5647835725314580/?type=3


SINDILEX FIQUE POR DENTRO

Campanha Conselheiro Cidadão no Maranhão

Nova Diretoria da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão (ASTCE/MA) lançou, em sua primeira Assembleia Geral, a 
campanha Conselheiro Cidadão, com o objetivo de mobilizar a sociedade 
maranhense para o processo de escolha do novo Conselheiro do TCE/MA, 
após aposentadoria do Conselheiro Edmar Cutrim. Os servidores aprovaram 
a realização de um Seminário para discutir propostas de intervenção no 
processo desde sugerir mecanismo mais democráticos e transparentes na 
elaboração do Edital, bem como acumular forças com outras organizações 
representativas do estado com o objetivo de apresentar um técnico da 
carreira para concorrer à vaga. A Entidade recebeu apoio do atual Presidente 
da Fenastc, Amauri Perusso, que encaminhou Carta dirigida aos servidores 
apoiando a iniciativa de dar mais transparência e participação da sociedade 
em todo o processo. Para o Presidente da ASTCE/MA, Genilson Alves, o que 
a categoria desejo é tão somente que os requisitos constitucionais acerca de 
provimento da vaga de conselheiro de Tribunal de Contas sejam respeitados.

Leia a carta da Fenastc em:
https://www.sindilex.org.br/carta-ao-tribunal-de-contas-do-maranhao/

https://www.sindilex.org.br/carta-ao-tribunal-de-contas-do-maranhao/
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Carta da FENASTC aos Servidores do TCE-SP 

O SINDILEX endossa a carta encaminhada pela FENASTC aos servidores 
do TCE-SP.
 
Nessa carta, a FENASTC saudou aos servidores desse Tribunal pela conquista 
do registro sindical por parte do Sindicato dos Servidores do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo – SINDCONTAS-SP.
 
Além disso, parabenizou o presidente Tedy Colombini e os membros da 
diretoria pela atuação frente ao SINDCONTAS-SP. Reconheceu os esforços 
desses lutadores por manter o SINDCONTAS-SP ativo em momento 
delicado de disputas judiciais, renúncias e dificuldades de articulação. 

Veja a íntegra da carta em:

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2023/01/Carta-da-
Fenastc-aos-Colegas-Servidores-do-SINDCONTAS-SP.pdf

https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2023/01/Carta-da-Fenastc-aos-Colegas-Servidores-do-SINDCONTAS-SP.pdf
https://www.sindilex.org.br/wp-content/uploads/2023/01/Carta-da-Fenastc-aos-Colegas-Servidores-do-SINDCONTAS-SP.pdf
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TRIBUNAIS DE CONTAS PELO BRASIL

Calendário de eventos do  
Sistema Tribunais de Contas

A Atricon, a Abracom, o CNPTC e o IRB lançaram a Agenda do Controle. 
O espaço, hospedado nos sites das entidades, reúne informações sobre o 
calendário de eventos do Sistema Tribunais de Contas em 2023. De acordo 
com o vice-presidente Executivo da Atricon e organizador da iniciativa, Edilson 
de Sousa Silva, a ação objetiva oferecer subsídios para evitar a sobreposição 
de datas e oportunizar um melhor planejamento de encontros, seminários 
e ações de capacitação.

Veja a Agenda do Controle:

https://atricon.org.br/wp-content/uploads/2023/01/Agenda-do-Controle-
2023-vf-1.pdf

Fonte: https://atricon.org.br/agenda-do-controle-entidades-lancam-
calendario-de-eventos-do-sistema-tribunais-de-contas/

https://atricon.org.br/wp-content/uploads/2023/01/Agenda-do-Controle-2023-vf-1.pdf
https://atricon.org.br/wp-content/uploads/2023/01/Agenda-do-Controle-2023-vf-1.pdf
https://atricon.org.br/agenda-do-controle-entidades-lancam-calendario-de-eventos-do-sistema-tribunais-de-contas/
https://atricon.org.br/agenda-do-controle-entidades-lancam-calendario-de-eventos-do-sistema-tribunais-de-contas/


(11) 3104.1023         (11) 99607.9578 

sindilex@sindilex.org.br

Visite nosso site www.sindilex.org.br e saiba mais.

SINDILEX FIQUE POR DENTRO

O Sindilex convoca os servidores para participarem de Ato de Recepção aos 
Vereadores, promovido pelo Forum de Entidades Sindicais do Município de 
São Paulo:

Ousar lutar. Ousar vencer.


