
A direção do Sindical está procurando parla-
mentares e secretários-executivos para apresen-
tação formal da nova diretoria e início de tratativas
a respeito das principais reivindicações da categoria.
O primeiro encontro foi com o secretário-executivo
da primeira secretaria, Eduardo Miranda Melis, no
dia 19 de janeiro.

INÍCIO DE CONVERSA

PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES

Nos próximos dias o Sindical deve

convocar a categoria para a

assembleia de definição da pauta de

reivindicações 2018! Fique atento!
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Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal

Sindical e CLDF já tem reuniões pré-agendadas
para discutir a pauta de reivindicações da
categoria. O cronograma foi acertado no final de
dezembro de 2017 e prevê encontros mensais en-
tre direção do sindicato e o secretário-geral da CLDF,
André Luiz Peres Nunes. A primeira reunião está
agendada para o dia 28 de fevereiro. O objetivo é
que, já nesse primeiro encontro, possam ser definidas
as formas como serão abordados os temas das
demais reuniões.

REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS
GARANTEM NEGOCIAÇÕES PARA 2018

1

PARTICIPE!

O presidente do Sindical, Jeizon Silverio, relatou
ao secretário-geral a dificuldade de diálogo com a
direção da Casa em 2017. “Na primeira reunião,
tivemos o compromisso do presidente, Joe Valle, de
um cronograma de negociações, mas não tivemos
resposta”, explicou Jeizon. A nova diretoria do Sindical
deve concentrar esforços no sentido de abrir espaços
de negociações com outras autoridades da Casa.
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Os diretores do Sindical Fabrício Veloso e
Thiago Bazi estão preparando uma pesquisa de
satisfação sobre o Sindical.

A ideia é aproximar a entidade dos servidores
criando um espaço para que a categoria se manifeste
e contribua para a construção de um sindicato melhor
por meio de opiniões, críticas e sugestões.

Com os dados da pesquisa em mãos, será
possível traçar estratégias de ação pautadas na
perspectiva dos servidores em relação aos temas
de interesse e mobilização. Aguarde!

Diretoria do Sindical: Presidente: Jeizon Allen Silverio Lopes; 1º Vice-Presidente: Maria Bezerra de Andrade; 2º Vice-Presidente: Átila Vinícius de Carvalho; Diretor Secretário: Marlos
Marques de Oliveira; Diretor de Administração: Victor Lúcio Figueiredo; Diretor de Assuntos Jurídicos: Luiz Alberto Alves Ferreira; Diretor de Finanças: Valquirio Cavalcante; Diretor
de Comunicação Social: Fabrício Veloso Costa; Diretor de Formação Sindical: Thiago Bazi Brandão; Diretor de Assuntos Econômicos: Wilson Lopes da Silva.
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