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ESTRATÉGIA DO SINDSER DÁ RESULTADO E CLDF APROVA PROJETO
DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES DO SLU

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer! Foi
nesse sentido que a direção do SINDSER optou por
chamar uma Assembleia Geral da categoria às 09h
da manhã, pois a grande participação de servidores
e servidoras do SLU seria o instrumento de pressão
para que a CLDF colocasse em votação o Projeto de
Lei 1.897/2018, que define atribuições gerais dos cargos e reestrutura a tabela de vencimentos da carreira
Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos. Não fosse a
pressão da Assembleia, o projeto não seria colocado
em votação no dia 20/02.
Depois da pressão da Assembleia, o SINDSER se
reuniu com o colégio de líderes da CLDF para negociar a inclusão do PL na pauta daquele mesmo dia,
pois havia tempo hábil para isso, já que nossa assembleia aconteceu na parte da manhã. Enquanto
isso, a categoria ocupou as galerias da Câmara Legislativa para manter a pressão.
Tudo calculado estrategicamente, o resultado foi
uma grande vitória com a aprovação do projeto em

primeiro e segundo turnos. De autoria do executivo,
agora vai à sanção do governador Rollemberg.
Agradecemos imensamente a todos e todas que
ajudaram o Sindicato a construir esse processo vitorioso que teve início meses antes com a nossa pressão
para a criação do grupo de trabalho para elaborar a minuta do PL, as longas negociações com o GDF e direção
do órgão, e a permanente mobilização e disposição de
luta dos servidores e das servidoras do SLU.
CONSIDERAÇÕES
Sabemos que o texto aprovado não foi o ideal, e
nem recompõe todas as perdas, mas foi o possível nesse momento. Lembrando que vencemos uma batalha
e estamos preparados para vencer outras.
AGRADECIMENTO
Agradecemos às deputadas e aos deputados distritais
pelo importante apoio na aprovação do PL 1.897/2018.

PRESSÃO JUNTO AO COLÉGIO DE LÍDERES

PRESSÃO DA ASSEMBLEIA

PRESSÃO DAS GALERIAS

Experiência, compromisso e luta com resultados positivos
Desde que o GDF decidiu aplicar a decisão do Tribunal de Justiça do DF, que alterou a carreira na qual os
servidores do SLU estavam enquadrados, implicando
em redução de seus salários, o SINDSER, junto com a
ASLU, vinham trabalhando incansavelmente para corrigir essa injustiça que resultou em perdas de 10% a
40% na renda dos companheiros e companheiras.
Foram inúmeras assembleias, reuniões setoriais
e negociações até conseguirmos do GDF a criação
de um grupo de trabalho para elaborar a minuta de
projeto de Lei a ser encaminhado pelo executivo à
CLDF. A minuta do projeto deveria ser minuciosamente precisa para não esbarrar em qualquer inconstitucionalidade que desse aval para a Justiça
entrar com nova ADI.
Para isso, a direção do SINDSER criou duas linhas
de atuação: 1 - a pressão e mobilização da categoria em caráter permanente para não dar qualquer
chance ao governo de deixar a questão cair no esquecimento ou protelada indefinidamente; 2 – Um
grupo de diretores com capacidade técnica ficou
responsável para ajudar na construção da minuta,
o que foi fundamental nas negociações com o GDF
para a elaboração do texto e a inclusão de pontos
do interesse dos servidores.
Por isso, não temos dúvida de que esta vitória
só foi possível porque o SINDSER e a ASLU não
deixaram de lutar um único dia, colocando a sua
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experiência, compromisso e luta como fatores indispensáveis ao bom exercício da defesa das reivindicações dos trabalhadores.
É de se destacar que, ao longo do processo, uns
e outros ficaram desanimados e até revoltados com
a injustiça cometida, e mesmo assim, jamais deixaram que a situação os impedissem de continuar
lutando. A categoria do SLU sai desta luta mais fortalecida e preparada para novos embates, pois esta
é uma vitória que certamente sucederá outras.
Obrigado a você que fez parte desta luta!
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Valeu companheiros e companheiras!

Esta luta é nossa!

