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A GREVE CONTINUA

Nesta quarta-feira, 21/10, a diretoria do SODF parti-
cipou de reunião no Conselho de Saúde do DF, com a 
presença do secretário de Saúde, Fábio Gondim, e do 
promotor da Prosus Jairo Bisol. Os assuntos em pauta 
foram a Lei de Responsabilidade Fiscal, contratos tem-
porários, nomeação dos profissionais concursados e 
atuação das organizações sociais.

Em assembleia realizada nes-
sa segunda-feira, 19/10, a 
categoria decidiu pela ma-

nutenção do movimento paredista. 
Também na segunda-feira, a asses-
soria jurídica do SODF encaminhou 
à Justiça o recurso contra a decisão 
de ilegalidade da greve. 

Na terça-feira, 20/10, algumas 
categorias de servidores ocuparam 
as dependências da Câmara Legis-
lativa, onde conseguiram reunir-se 
com o colégio de líderes. Depois de 
muita discussão, os representantes 
do governo assumiram o compro-
misso de apresentar um calendário 
com o cronograma de pagamentos 
dos reajustes na manhã da próxima 
sexta-feira. 

Outro fato importante ocorrido 
nessa terça-feira foi uma audiên-
cia dos sindicatos no Ministério 
Público do Distrito Federal, oportu-
nidade em que protocolaram uma 
representação exigindo que o GDF 
cumpras as leis em vigência desde 
1.º de setembro de 2015. 

A próxima assembleia da ca-
tegoria ficou marcada para esta 
sexta-feira, 23/10, às 16h, no audi-
tório da ABO-DF. Confira as outras 
atividades programadas:

Dia 21 – Reunião com a Mesa 
Permanente de Negociação do 

SUS e almoço com parlamentares 
da bancada distrital do DF

Dia 23 – Reunião na CLDF para 
apreciação da proposta do GDF e, 
às 16h, assembleia da categoria

É fundamental, neste momento 

decisivo, que todos os colegas 
p a r t i c i p e m  d a s  a t i v i d a d e s 
convocadas pelo Sindicato. O 
sucesso da nossa luta dependerá 
do engajamento de cada um dos 
cirurgiões-dentistas prejudicados 
p e l a  p o s t u r a  d o  g o v e r n o 
Rollemberg.

Reunião no Conselho 
de Saúde do DF

Reunião com lideranças partidárias na Câmara Legislativa

Audiência dos dirigentes sindicais no MPDFT


