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Informativo do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do DF

Ajuda na mediação
Na última sexta-feira (28), a
direção
do
Sindical,
os
representantes dos cargos de
auxiliar legislativo, assistentes
legislativos,técnicos legislativos,
consultores legislativos e a
presidente da Associação dos
Consultores Legislativos da Câmara
Legislativa do Distrito Federal –
ASSELEGIS, foram convidados para
uma reunião com o secretário
executivo da vice-presidência,
Arlécio Gazal, que a pedido do vicepresidente, deputado Agaciel Maia,
se dispôs a mediar um encontro
com os representantes do cargo de
consultor técnico legislativo.
Logo no início da reunião, um
grupo de consultores técnicos
legislativos compareceu ao
gabinete do presidente para
informar que ainda não tinham uma
proposta formulada e, por isso, não
poderiam participar do encontro.

Secretário
Executivo da
vice-presidência,
direção do
Sindical e
lideranças da
CLDF tentam
diál ogo

Em função disso, solicitaram o
adiamento para a próxima
segunda-feira (31), no que foram
prontamente atendidos pelo
secretário da vice-presidência.
Mesmo assim, a conversa seguiu
e foi uma excelente oportunidade
para esclarecer sobre o processo de
debate e aprovação da proposta de
alteração do PCCR aprovada na

assembleia, dia 19.
Dessa forma, foi agendado
com as lideranças presentes, novo
encontro na próxima segunda-feira,
em horário a ser definido pelo
secretário da vice-presidência.
Também ficou acertado que o
Sindical irá convidar os demais
integrante do Gabinete da Mesa
Diretora para participar da reunião.

Calendário de mobilização
31/03
Reunião entre representantes dos cargos e possível reunião com o Gabinete da Mesa
Diretora (em horário a ser definido).
01/04
9h: Concentração na Praça do Servidor com visitação aos gabinetes.
14h30: Concentração no Hall do plenário.

Sindical completa 21 anos
Foto: Freddy Freitas

O aniversário de 21 anos do
Sindical foi comemorado na última
quinta-feira (27). Como não podia
deixar de ser, os servidores foram
presenteados com a apresentação
cultural do grupo Boi do Seu
Teodoro. Os servidores e servidoras
entraram no ritmo e ensaiaram
passos para acompanhar as
dançarinas da apresentação do
tambor de crioula.

2

Ano XXI – nº 8 – 31/03/2014

Boletim 08/2014

Auditoria Cidadã
lança Núcleo DF
Foto: Ana Paula Alves

Lembrar para
não repetir
O Conselho Regional de Serviço Social e o
Conselho Regional de Psicologia, em parceria com
o Sindical, convidam para o debate “1964 Lembrar
para não Repetir” - sobre o Golpe de 1964, que
completa 50 anos.
O evento acontece amanhã, terça-feira (1), às
14h30, no auditório da Câmara Legislativa.

Foi lançado oficialmente ontem (27), na Comissão
Geral realizada no Plenário da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, o Núcleo DF da Auditoria Cidadã da
Dívida Pública Brasileira. O grupo, que teve sua primeira
reunião, ainda no final de 2013, tem como
coordenadora Eugênia Lacerda, da Federação Nacional
dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério
Público da União (Fenajufe).
Iniciativa do deputado distrital Chico Leite (PT-DF), o
evento contou com a presença do deputado federal Paulo
Rubem Santiago (PDT-PE), da coordenadora da Auditoria
Cidadã da Dívida Pública, Maria Lucia Fatorelli, do
professor da Universidade de Brasília, Sadi Dal Rosso e
do presidente do Sindical, Adriano Campos e Antônio
Carlos (Toninho do PSOL).
Apesar do lançamento oficial, o Núcleo DF já vem
realizando trabalhos constantes com grupos de estudo
e mobilização.

Fascal: entrega de carteirinhas
do plano nacional começa hoje
Nesta segunda-feira começa a
distribuição das carteirinhas do plano
nacional de saúde, agora com
atendimento pela Unimed. A equipe do
Fascal estará de plantão nesta segunda

e terça, no espaço localizado ao lado do
BRB para entrega das carteiras.
Resolução de pendências e
esclarecimento de dúvidas sobre o plano
também poderão ser feitas no local.

Após este período, as carteirinhas
devem ser retiradas diretamente no
Fascal. A atividade dar-se-á a partir
das 9h, com o oferecimento de café
da manhã pelo Sindical.

Chico Leite nega crítica ao PCCR
Na quinta-feira (27), o
deputado Chico Leite ligou para
o presidente do Sindical, Adriano
Campos, para informar que teve
suas palavras colocadas fora de

contexto, na matéria publicada, no
mesmo dia, no jornal Correio Braziliense,
sobre a proposta de alteração do Plano
de Carreira do sindicato. “Não poderia
falar, já que não conheço o texto” disse

o parlamentar. Na conversa o
presidente do SINDICAL informou,
mais uma vez, que na proposta
não há qualquer tipo de
ilegalidade.

