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Eleições no Sindiserviços-DF
A direção do Sindiserviços-DF,
sindicato dos trabalhadores terceirizados do DF, convoca seus filiados
para exercerem seu dever cívico e
ampliar a consciência de classe com
a realização das Eleições Gerais 2016
e que elegerá a diretoria executiva,
conselho fiscal e representantes junto á Federação para o mandato no
período de 2016 à 2019.
O registro das Chapas concorren-

tes ocorrerão no período de 23 a 27
de maio de 2016, no horário das 8
às 17 horas, na sede do Sindiserviços-DF – SCS Quadra 2, Ed. Jockey
Club, 5º andar, informações: 32240447. Não serão aceitas as inscrições
de Chapas incompletas.
A votação ocorrerá no período
de 28 e 29 de junho de 2016, na
Sede do Sindicato e através de Mesas Coletoras Itinerantes, no horá-

rio das 8 às 17 horas.
A apuração dos votos será realizada imediatamente após o encerramento da votação.
Será vencedora a Chapa que obtiver maioria simples dos votos. Ocorrendo empate, nova eleição será realizada, na mesma forma e horário,
em segunda convocação nos dias 14
e 15 de julho de 2016. Neste pleito só
participarão as Chapas mais votadas.

Festa de Lançamento da Sede Social
do Sindiserviços-DF

Para as trabalhadoras e os trabalhadores terceirizados
do Distrito Federal
(DF), o mês de maio
será repleto de mobilizações em defesa dos seus direitos,
pela democracia e de
comemoração com a
realização da Festa de
Lançamento da Sede
Social do Sindiserviços-DF.
Antigo sonho da
categoria, a Sede Social está localizada na Ponte Alta/Baixa do Gama/DF
– depois da Embrapa.
No próximo dia 7 de maio, sábado, a partir das 11 horas, a direção
do Sindiserviços-DF estará promovendo no local um animado almoço
com a apresentação da dupla Paulo
& Luciano e Banda, para festejar o
lançamento da Sede Social do Sindiserviços-DF.
Os convites poderão ser retirados

dispõe de certa infra-estrutura, porém, brevemente, a diretoria do Sindiserviços-DF estará implementado
no local mais piscinas, quadras esportivas, churrasqueiras, campo de
futebol, salões para a realização de
festas, seminários e cursos de aperfeiçoamento profissional para o trabalhador.
A festa também será para a categoria comemorar O Dia do Trabalhador (1º de maio) e festejar O Dia
das Mães (8 de maio). Não percam!!!

gratuitamente pelos
trabalhadores sindicalizados na Sede do Sindiserviços-DF – SCS
Quadra 2, Ed. Jockey
Club, 5º andar, informações: 3224-0447, e
também serão distribuídos pelos nossos
diretores diretamente
nos locais de trabalho
da categoria.
A Sede Social já

1º de Maio – Dia do Trabalhador
Virada Cultural e Ato Unificado Contra o Golpe

A Central Única dos Trabalhadores
– CUT Brasília e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, estarão intensificando na véspera e no Dia do Trabalhador (1º de maio), a vigília de luta contra
a possibilidade do golpe de impeachment da presidente Dilma Rousseff e
em defesa da democracia e dos direitos

da classe trabalhadora, com a realização
no estacionamento da Torre de TV de
Brasília, A Virada Cultural e Ato Unificado Contra o Golpe.
A Virada Cultural reunirá no sábado, 31 de abril, a partir das 16 horas,
apresentações com cerca de 300 integrantes do movimento Artistas pela
Democracia de Brasília, que estarão se
revezado no palco com apresentações
teatrais, musicais, poesia e varias outras
manifestações artísticas.
No domingo, 1º de maio, a partir
das 10 horas, diversas lideranças do
movimento sindical, da sociedade civil
organizada e personalidades políticas,

estarão se revezando ao microfone para
saudar a classe trabalhadora pela passagem do Dia do Trabalhador e intensificar a convocação da sociedade para se
organizar e ir às ruas para lutar contra
o impeachment da presidente Dilma
Rousseff e em defesa da democracia.

Trabalhadores terceirizados no Metrô reclamam
pela falta da Carteira de Trabalho assinada
É isso mesmo. Cerca de 280 operadores de bilhetagem e encarregados nas
estações do metrô do Distrito Federal
(DF), cuja empresa Rover foi dispensada do contrato de prestação de serviços
desde o ultimo dia 8 de março e não deu
baixa nas Carteiras de Trabalho.
Com medo de perder o emprego, os
trabalhadores terceirizados estão exercendo suas funções profissionais irregularmente, pois dependem da contratação de nova empresa, o que já deveria
ter ocorrido desde o ultimo dia 17 de
março, prazo o qual o DFTrans já deveria ter concluído o processo licitatório e
contratado nova empresa para a prestação dos serviços.
Após reclamação da direção do Sindiserviços-DF, o DFTrans assegurou
que estão faltando apenas pequenos
detalhes burocráticos para a conclusão
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do certame e garantiu que todos os 280
operadores de bilhetagem e encarregados de estações serão admitidos pela
nova empresa contratada.
O DFTrans também informou que
pagou as verbas rescisórias dos trabalhadores via as parcelas contratuais retidas da Rover.
O que, também, possibilitou aos trabalhadores sacarem a multa de 40% do
Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho (FGTS).
Os trabalhadores também estão em
processo de negociação com a antiga
empresa ou com o DFTran para receberem o pagamento da multa indenizatória, conforme determina o Artigo 479
da CLT, que dá direito ao trabalhador
dispensado sem justa causa receber os
valores referentes ao aviso prévio.
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Dra. Karla Patrícia

Assessoria Previdenciária
Terças-feiras, das 14h00 às 16 horas.

Dra. Wanda Miranda Silva

Área Trabalhista
Terças e quintas-feiras de 09 às 11 horas

Dr. Alexandre Machado Mendes
Área Cível, família e criminal
Terças e quintas-feiras de 08 às 11 horas.

Dr. Hilton Borges de Oliveira
Área Trabalhista
Segundas, quartas e sextas-feiras
de 09 às 11 horas.

