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GDF enrola com projeto que devolve
salário aos servidores do SLU
A direção do SINDIRETA
esteve no gabinete do secretário
da Casa Civil, Sérgio Sampaio
para retomar as negociações
que foram feitas no nal do ano
passado entre o Sindicato, o
governo e a Câmara Legislativa
com o objetivo de restabelecer as
perdas salariais sofridas pelos
servidores do SLU. O Sindicato
tem pressionado o governo a
encaminhar para a Câmara
Legislativa um projeto de lei que
SINDIRETA-DF
reestruture a carreira e devolva
A direção do SINDIRETA esteve no gabinete do secretário da Casa Civil
o valor retirado do salário dos
servidores, mas a atual gestão
mostra sua falta de
compromisso com a categoria e
SLU
insiste em não reconhecer a
injustiça que comete ao não
resolver a questão. Alegando a
velha história da Lei de
Responsabilidade Fiscal e a
falta de recursos, o governo
Rollemberg insiste em segurar a
proposta apresentada e
debatida pelo sindicato. A tese
já foi rebatida pelo
Presidente do SINDIRETA, Ibrahim Yusef
SINDIRETA, pois a Lei
Orçamentária do DF já previa o O presidente do SINDIRETA, ele, assim que o projeto chegar à
pagamento salarial em seu Ibrahim Yusef, esteve no distrito Casa, a expectativa é de que seja
de Brazlândia, onde informou votado em até 30 dias.
valor total.
aos servidores o andamento do O Sindicato fará visitas a todos
projeto. Esteve presente o os distritos do SLU para
deputado distrital Rodrigo conversar com os servidores e
Delmasso, que tem sido atuante saber além das pautas gerais,
em defender os servidores na as reivindicações especícas de
Câmara Legislativa. Segundo cada local.
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Diretoria do SLU prejudica servidores cedidos
Assim como aconteceu com os
servidores cedidos para a
Defensoria Pública, em mais uma
ação prejudicial ao seu quadro, a
direção do SLU solicitou a
devolução dos servidores cedidos ao
Detran sob a alegação de que o
Departamento de Trânsito do DF
precisaria assumir suas despesas
salariais. Buscando resolver o
problema, o presidente do
SINDIRETA, Ibrahim Yusef,
esteve em reunião com a diretoria
do Detran no dia 15 de março.
Silvaim Fonseca, representante do
órgão, informou ser de grande
importância a permanência dos
servidores, já que o Detran
trabalha com um décit de pessoal.
O impasse entre os dois órgãos não
poderia ocorrer em momento pior,
pois os servidores travam uma
verdadeira batalha para
reconquistar parte de seus salários,
retirada de forma covarde pela
atual gestão depois de uma decisão
judicial totalmente equivocada. O
retorno ao SLU signicaria a perda
de graticações e mais uma
redução nos pagamentos. "Os
servidores já estão sofrendo com
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perdas salariais desde 2015, não
aceitaremos que sejam mais uma
vez prejudicados com a perda de
mais uma parte do salário", disse o
presidente do SINDIRETA. A
proposta do Sindicato consiste na
assinatura de uma Portaria
garantindo a permanência dos
servidores no órgão até sua
aposentadoria. A expectativa é que
uma nova reunião ocorra no mês de
abril.
Cedidos da Dival
O Sindicato também esteve no
gabinete do secretário de Saúde,
Humberto Lucena para cobrar uma
demanda que vem se arrastando
desde o ano passado, que é a
ampliação da jornada de trabalho
de 30 para 40 horas semanais para
os servidores do SLU cedidos à
Diretoria de Vigilância Ambiental
– DIVAL, haja vista que os
servidores lotados nesta área da
SES
já tem este benefício
Segundo o secretário, no momento
ainda não é possível fazer esta
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ampliação devido ao aumento de
despesa que irá acarretar ao órgão,
que é impedido de fazer novos gastos
devido à LRF, mas se
comprometeu em levar a pauta à
secretaria de Planejamento assim
q u e
p o s s í v e l
Aproveitando a oportunidade, o
Sindicato também cobrou o
pagamento da indenização de
transporte para os servidores que
estão em exercício na DIVAL
O deputado federal Roney Nemer
também esteve presente na reunião
para dar apoio às reivindicações.

