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Amanhã, voltamos
 à galeria!

Amanhã (12) a categoria volta à galeria do plenário
para pressionar os parlamentares pela aprovação da
proposta de alteração do PCCR. A concentração será
a partir das 14h30, no hall de entrada do plenário.
Lembramos que as mobilizações tem caráter de
paralização e que os servidores devem fazer uso do

material de identificação da campanha. Quem ainda
não tem o colete ou botton, pode retirá-los na sede
do sindicato ou com os membros da diretoria durante
a concentração. De quarta até sexta-feira o Sindical
realiza reuniões setoriais, na sala de aula da Escola
do Legislativo (confira o calendário).

PCCR Já!
Na terça-feira (5), durante a

primeira sessão plenária, após o
recesso parlamentar, os servidores
ocuparam a galeria do plenário. Com
faixas, coletes e bottons “PCCR já”,
a categoria demonstrou aos
parlamentares que a mobilização
não perdeu força.

Na mesma tarde, foram fixados
em pontos estratégicos da Casa,
painéis com projetos de outras
categorias, aprovados pela CLDF.
Um deles ficou na entrada do hall do
plenário, onde a diretoria teve a
oportunidade de apresentar, em
primeira mão, o trabalho a alguns

parlamentares que pas-
saram pelo local. O conteúdo
dos painéis é fruto de uma
pesquisa realizada pela
diretoria do Sindical.  Neles
são listados sete projetos,
de diferentes categorias,
que foram aprovados nesta
legislatura e que são
semelhantes à proposta de

Calendário de reuniões setoriais
•  Quarta-feira (13/08) Auxiliares e Assistentes.
•  Quinta-feira (14/08) Técnicos Legislativos.
•  Sexta-feira (15/08) Consultores Técnicos Legislativos, Procuradores e
   Consultores Legislativos.
    Todas as reuniões acontecem às 11h30, na sala de aula da Elegis.

Amanhã, terça-feira, tem mobilização na galeria.
Concentração a partir das 14h30, no hall de acesso ao Plenário.

alteração do plano de carreira dos
servidores da CLDF, defendida pelo
Sindical, demonstrando, assim,  que a
reivindicação da categoria não é
absurda e muito menos ilegal.

Esquerda: Diretoria do Sindical mostra painel
ao presidente da Casa. Acima: Servidores
mobilizados na galeria do Plenário.
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Plantão
Jurídico

Lembramos aos
servidores que todas as

sextas-feiras tem plantão
jurídico na sede do

Sindical, das 14h às 16h.
Os atendimentos devem

ser agendados com
antecedência na

secretaria do sindicato,
pelo telefone 3347 8400

ou 81658366.

Assembleia: Renúncia de
membros da diretoria

O Sindical realizou assembleia, na quinta-
feira (7), para comunicar a categoria sobre a
renúncia de membros da atual diretoria do
sindicato, cumprindo a determinação do artigo
21, inciso IX, do estatuto da entidade. Foram
apresentados para a categoria os nomes dos
diretores titulares e suplentes que renunciaram
seus postos na diretoria do Sindical. Com as
renúncias, o segundo vice-presidente, Josimar
Oliveira Silva, assume a direção do sindicato.

O Setor de Assistência Social
(Saso) realiza amanhã (12), um
debate sobre aposentadoria,
com a participação da psicóloga

Juliana Seidl, da Universidade
de Brasília.  O evento acontece
no auditório da Câmara
Legislativa, a partir das 9h.

Aposentados

Foto: Ana Paula Alves

Conforme
determinação
estatutária,
Sindical
realiza
assembleia
para dar
conhecimento
da renúncia de
membros da
diretoria.


