
Caros colegas alagoanos, 
 
Em função de compromissos sindicais previamente agendados, não pude prolongar minha 
estadia em Maceió para comparecer à cerimônia de posse do novo superintendente no estado, 
Omar Gabriel Haj Mussi, hoje (23), evento o qual contará com a presença de nosso diretor-
geral, Leandro Daiello Coimbra. 
 
Avalio como bastante produtiva a reunião que promovemos na última segunda-feira (21). Nela, 
ficou claro que o novo superintendente terá de trabalhar para corrigir problemas verificados na 
última gestão que comprometeram o clima institucional. No que tange à carreira administrativa, 
talvez o maior problema verificado seja o fato de que até hoje o direito à atividade física e ao 
horário corrido de sete horas não foi instituído em Alagoas, diferentemente da realidade de 
quase todo o restante do país. 
 
Após nossa reunião, tive a oportunidade de conversar com o novo superintendente e abordei 
esta questão. Ele afirmou que fará o possível para viabilizar o pleito da categoria, mas tenho 
certeza de que um aval da direção-geral durante a cerimônia de posse ajudará bastante no 
processo. Por isso, aconselho que a categoria compareça em peso ao evento e questione o 
diretor-geral e o novo superintendente sobre a questão, para que ali mesmo eles firmem 
compromisso para conceder aos servidores alagoanos o que lhes é de direito. 
 
A visita do diretor-geral também será oportuna para que os colegas demonstrem que Alagoas 
também está preocupada com o processo de reestruturação da carreira administrativa. Assim, 
espero que todos aproveitem o tempo junto ao diretor-geral para cobrar dele providências para 
que nosso pleito seja finalmente concretizado. Peço aos colegas que questionem o diretor-
geral sobre como a PF pretende intensificar a defesa de nosso pleito até o dia 4 de julho, data 
na qual o Ministério do Planejamento irá nos apresentar sua proposta de reestruturação do 
PECPF. Destaca-se que esse foi um compromisso assumido pelo próprio diretor-geral com o 
SINPECPF, firmado em reunião realizada no dia 15 de maio. 
 
Lamento novamente não poder participar do encontro, mas saliento que todos vocês têm 
condições e são parte legítima para questionar e cobrar nossos superiores na PF sobre 
providências para melhorar a gestão do órgão no qual trabalhamos. Confio que Alagoas fará 
bonito nessa quarta-feira, mostrando que a categoria administrativa está atenta a seus direitos 
e sedenta por valorização. 
 
Sugiro que os seguintes questionamentos sejam feitos ao diretor-geral: 
 

1) Como a PF pretende intensificar a defesa de nosso pleito até o dia 4 de julho, data na 
qual o Ministério do Planejamento irá nos apresentar sua proposta de reestruturação 
do PECPF? O que será feito? 

2) O que pode ser feito para garantir aos servidores alagoanos os direitos à atividade 
física e à licença capacitação, que não vinham sendo respeitados pela última gestão?  

 
Att. 
 
Leilane Ribeiro de Oliveira 
Presidente 
 
PS: Seria interessante que os colegas utilizassem durante a cerimônia de posse do novo 
superintendente a camiseta elaborada pelo SINPECPF com os dizeres “SOU SERVIDOR DA 
PF TRABALHO DURO! MAS O GOVERNO NÃO ME RESPEITA!”. Se possível, peço ainda que 
alguém se encarregue de tirar fotos do evento, encaminhando-as para o sindicato. 
 
 
 


