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U Eleições

Servidores têm novos representantes
Patrícia Duarte

Roberto
defenderá os
Interesses do
Grupo de
Execução

Passado de luta
garantiu vitória

de Roberto
Roberto Cardoso Gonçalves não dis-

tribuiu panfletos, não fez campanha de
boca de urna nem utilizou técnicas sofis-
ticadas de marketing político. Foi na con-
versa de pé-de-ouvido, via telefone, que
ele divulgou o seu nomejunto ao eleitora-
do que o escolheu, no dia 15 de março
último, representante dos funcionários do
Grupo de Execuçãojunto ao Conselho de
Administação de Pessoal.

Roberto já havia participado de dis-
puta semelhante, 18 anos atrás, perden-
do, no entanto, por três votos, para o seu
colega José Feber de Ávila. "A minha
vitória agora foi um presente. Acredito
que esses 248 votos que conquistei, junto
com meu colega de chapa Nilo Lobo,
significam a confiança dos colegas no
meu trabalho, no meu passado de luta
aqui dentro da Assembléia e, por isso -
diz ele - representam o coroamento des-
tes 29 anos de dedicação".

Roberto lembra de várias campanhas
que liderou, ao lado de outros companhei-
ros, nestes últimos anos. Na época em
que foi publicada a Resolução 646, por
exemplo, um dos três níveis da carreira do
servidor - o Oficial Legislativo -, que
sempre esteve junto com os taquígrafos e
redatores, foi rebaixado. "Entramos com
um recurso e depois de muita luta, vimos
reparada essa injustiça"— lembra ele.

Agora, nessa nova função, Roberto
Gonçalves não quer fazer nenhuma pro-
messa e nem antecipar o que deverá ser o
seu trabalho junto ao Conselho. "Vai ser
uma missão dificil, mas vou me dedicar,
como sempre fiz nas lutas em defesa dos
funcionários, principalmente, nas ques-
tões salariais, que são as que mais nos
preocupam"— disse ele.

Jaques confirma
sua liderança

na eleição
No ano passado, Jaques Lage, chefe de

gabinete do deputado Arnaldo Canarinho,
liderou, com alguns colegas, um movimen-
to junto à direção da Casa e à Mesa da
Assembléia, reivindicando a criação de
uma vaga própria para os funcionários do
Recrutamento Amplo no Conselho de Ad-
ministração de Pessoal. "Conseguimos 600
assinaturas de apoio a essa proposta"—
recorda Jaques, que acabou sendo o pri-
meiro representante desse quadro de funcio-
nários eleito para ocupar uma cadeira no
Conselho.

Com 185 dos 478 vo-
tos, Jaques não chegou a
fazer uma campanha muito
intensa, pois ainda se recu-
pera de um acidente. Mas
ele contou com o apoio do
chamado Grupo dos Nove:
"um grupo de colegas de
trabalho e amigos, e que foi
quem lançou e deu susten-
tação à nossa chapa, que
tem como suplente Marco
Antônio, do gabinete do
deputado Simão Pedro".

Jaques explica que a
criação de uma vaga para
representar os funcionários
de gabinete se justifica em	

aq

função das particularidades desse quadro.
"Representamos uma força expressiva do
universo dos servidores, perto de 50%, e
precisamos ter uma voz para defender os
nossos direitos"— argumenta.

Os funcionários de gabinete sofrem
algumas restrições que não são muito ra-
zoáveis, na avaliação do novo represen-
tante. Um exemplo era a exigência -
suspensa na penúltima semana de março -
da apresentação de um avalista para os
servidores de gabinete que fossem fazer
tratamento odontológico. E até na Aslemg
temos um tratamento diferenciado. Pode-
mos nos associar., mas não votar ou ser
votado.' 'Por quê"—indaga Jaques, estra-
nhando a restrição imposta recentemente
pela Aslemg e confirmando que seu traba-
lho junto ao Conselho será discutir a
questões ligadas aos servidores dc
gabinete
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tios representará o Recrutamento Ampío


