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SINDICAL FAZ 28 ANOS
Há 28 anos um grupo de aproximadamente vinte
recém-nomeados servidores efetivos da Câmara
Legislativa do Distrito Federal se reuniu com o
propósito de criar uma entidade sindical que
defendesse as necessidades e anseios da
categoria que se iniciava. “Contra tudo e
contra todos…esquerda, direita, centro”,
como diz nosso primeiro presidente, o até
hoje ﬁliado ativo e participante Gui Gerson
do Canto Brum. A frase resume bem o
espírito com o qual nasceu e vive até hoje
o nosso Sindical.
A história do Sindical é representada
por grandes embates. Bater de frente
com o lado sujo da política, apontar o
dedo, denunciar fantasmas, brigar por
direitos e para evitar a perda deles,
sempre foi o nosso trabalho. Nunca fomos
um sindicato grande, mas sempre fomos
u m s i n d i c a to fo r te . I s s o ex p l i c a a s
perseguições políticas, as retaliações, golpes e
tentativas de calar nossa voz. Nós damos
trabalho, e muito!
Se nossa entidade pudesse fazer um pedido
de aniversário, esse pedido seria o de resgate. Resgate
do espírito de luta que se perdeu em muitos de nossos
servidores. Somos fortes, mas sabemos que nossa força vem de
nossa categoria que, desde muito cedo, teve que aprender a ser combativa.
Agora, mais do que nunca, precisamos regatar essa força e não nos dispersar. Precisamos nos unir.
Vivemos a terrível situação causada pela pandemia, além da dor de ver familiares e pessoas próximas
sofrendo com a doença, ainda temos que nos preocupar com os ataques à nossa categoria de servidores
públicos. O momento é de união, de somar forças, de criticar menos e sugerir mais. Nossa causa é a causa de
todos. Por isso, servidor, independente do motivo pelo qual deixou nossa entidade, te convidamos a voltar. Se
nunca foi ﬁliado, se é recém-nomeado ou novo na Casa, te convidamos a “chegar mais” e fazer parte da nossa
história.
Junte-se ao Sindical e venha lutar conosco!
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Presidente: Jeizon Allen Silverio Lopes;
1º Vice-Presidente: Átila Vinícius de Carvalho Pessoa;
2º Vice-Presidente: Maria Lindinalva Gomes;
Diretor Secretário: Elise Sayuri Tomoyasu;
Diretor de Administração: Paulo Henrique Adorni França;
@sindical.brasilia
99361 9293
Sindical Brasília

Diretor de Comunicação: Teóﬁlo Silva;
Diretor de Assuntos Jurídicos: Marlos Marques de Oliveira;
Diretor de Finanças: Fernando Pavie;
Diretor de Formação Sindical: Valquírio Cavalcante;
Diretor de Assuntos Econômicos: Jorge Luiz da Silva Lima.
www.sindical.org.br
Sindical DF
sindical@sindical.org.br

Endereço: SIG Quadra 2, lotes 420/440 - Ediﬁcio City Ofﬁces, salas 231/233 - CEP: 70610 720 - Telefone: 3347 8400

“Não há longa noite que não encontre o dia“.

William Shakespeare
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