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SERVIDORES DA CLDF
PARTICIPAM DA GREVE GERAL
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Mobilizados servidores participaram das manifestações da Greve Geral do dia 28.
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No dia 28 de abril, os servidores da Câmara
Legislativa do Distrito Federal se uniram a milhares de
trabalhadores em todo o Brasil em greve geral contra as
propostas do governo Temer de sucateamento dos
direitos trabalhistas e previdenciários.

A mobilização teve início às 8h. Com caminhão de
som e ônibus fretado pelo Sindical os servidores saíram
em carreata do edifício sede da CLDF até a Biblioteca
Nacional. Vestidos com camisetas - “Fora Temer: Nenhum
direito a menos”, “Fora Temer: Greve Geral” e “Fora Temer
e demais inimigos dos trabalhadores” - os servidores
seguiram em caminhada até o Congresso Nacional em
protesto contra a reforma da previdência, contra a reforma
trabalhista e contra a terceirização.

De acordo com as centrais sindicais, cerca de 40

SOLIDARIEDADE, APESAR DA OMISSÃO DA CASA
Há cinco meses, o boletim do

Sindical trouxe como alerta um
acidente ocorrido com a servidora
Maria Geralda Pereira de Jesus.
Dona Geralda levou uma queda
após o pé da cadeira quebrar. Além
da qualidade já questionada, inclu-
sive judicialmente, a cadeira em que
a servidora se sentava não era
apropriada por não suportar o peso
da servidora. Era preciso uma
cadeira especial. Apesar do acidente nada ainda havia
sido feito por parte da direção da CLDF.

Uma briga que foi comprada pelo Sindical e que

contou com o apoio da Coordena-
doria de Polícia Legislativa. Na sala
da Copol, assim como em algumas
outras unidades da Casa, existem
cadeiras reforçadas e que poderiam
estar sendo utilizadas por servidores
que realmente necessitam de um
assento especial. Sabendo da necessi-
dade de Dona Geralda, a diretoria do
Sindical entrou em contato com o colega
Tacio Ferreira que, com o auxílio e

disposição dos demais servidores da Copol, cuidou de toda a
burocracia para que a cadeira fosse realocada na Diretoria de
Recursos Humanos da CLDF, onde é lotada Maria Geralda.
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Solidários ao problema de Maria Geralda, Sindical e Copol
uniram forças para conseguir cadeira adequada à servidora.

milhões de trabalhadores aderiram ao movimento em todo
o país. Esperamos uma participação ainda maior da categoria
nas próximas manifestações. Participe!

No dia 16 de março, a diretoria do Sindical encaminhou
à DRH requerimento a respeito do Memorando Circular º 5/
2017/DRH que traz, em seu conteúdo, o absurdo pedido de

assinatura de novas declarações de posse por parte dos
servidores. Até o momento, o Sindical não obteve qualquer
manifestação da Diretoria de Recursos Humanos sobre o assunto.

DECLARAÇÕES DE POSSE: QUASE DOIS MESES SEM RESPOSTA


