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A diretoria do Sindical realizou, na
semana passada, reuniões setoriais
para definição de estratégias na luta
pela aprovação do plano de carreira,
já que o presidente, Wasny de Roure,
declarou, na última mobilização da
categoria, que a votação do PCCR só
acontecerá depois do período eleitoral.
As categorias entenderam que
não há sentido em manter as mobilizações quinzenais na galeria do plenário
e deliberaram pela suspensão das
manifestações até o dia da eleição.
Durante esse período, o Sindical irá
analisar as propostas contidas no
processo 611/2014.
Nesta semana, o sindicato fará
encontros com os representantes
das categorias para conhecimento e
discussão do conteúdo do processo
611/2014.
Para amanhã (23), foi programada
uma mobilização diferente para
marcar o início da atividade de estudo
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Novas discussões, novo
calendário de lutas!

Categoria aprova calendário de lutas e estudo das propostas apresentadas ao processo 611/2014.

das propostas apresentadas ao
processo, no foyer do plenário, a partir
das 15 horas. A intenção é mostrar
aos parlamentares e à direção da
CLDF que a categoria não cessou
suas atividades em função do período
eleitoral e que está aproveitando a
“pausa” para estudar e conhecer o

conteúdo das diversas propostas
enxertadas ao estudo do Comitê
Modernizando a Carreira Legislativa.
Novas reuniões setoriais ficaram
agendadas para os dias 1 e 2 de
outubro. Na ocasião, serão apresentados e discutidos os estudos feitos
pelo Sindical ao processo 611/2014.

Calendário de atividades
Amanhã (23/09): mobilização no foyer do plenário, a partir das 15 horas, para marcar o início
da atividade de estudo das propostas apresentadas ao processo 611/2014.
De 22 a 26/09: Sindical realizará encontros com os representantes das categorias
Dias 1 e 2/10: reuniões setoriais para apresentação e discussão dos estudos feitos pelo
Sindical ao processo 611/2014.

Fascal: Sindical se reúne com grupo de trabalho
Hoje à tarde, a diretoria do Sindical se reúne com
o grupo de trabalho do FASCAL, para tomar
conhecimento da proposta de políticas de
mensalidades, coparticipação e demais contribuições

dos associados. Na ocasião também serão
apresentadas as propostas para readequação das
normas do FASCAL às normas da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS).
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