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DANIEL ARAÚJO

      Os ex-conveniados da Novacap, em torno de 1.400 servidores, que estavam 
ameaçados de demissão devido a decisões judiciais, receberam apoio do deputado 
Brunelli que está negociando com o Governo do Distrito Federal (GDF) a manutenção 
dos empregos desses funcionários.

Durante reunião do deputado Brunelli com o Secretário de Governo do GDF, 
Benjamin Roriz, ficou decidido que nenhuma demissão de ex-conveniados da Novacap 
acontecerá. E, ao mesmo tempo, está sendo analisada uma solução para o problema.

Veja as ações do deputado Brunelli na defesa dos ex-conveniados da Novacap:

Brunelli assume bandeira de luta para garantir
empregos dos ex-conveniados da Novacap

A primeira reunião do deputado Brunelli e sua assessoria jurídica, com as 
lideranças do movimento, quando estiveram presentes mais de 300 pessoas, foi 
realizada no dia 08/04, em Samambaia. Surgiu, então, a idéia de se criar uma 
associação dos servidores para encaminhar as demandas;
Na semana seguinte, no dia 15/04, aconteceu outra reunião quando foi criada a 
Associação dos Ex-conveniados da Novacap e a conseqüente eleição da 
primeira diretoria;
No dia 26/05, em outra reunião, em Taguatinga, com a presença de 650 ex-
conveniados, o deputado Brunelli anunciou as medidas que estavam sendo 
tomadas para garantir o emprego dos servidores;
No encontro com o Dr. Benjamin Roriz, no dia 29/06, o deputado Brunelli relatou 
a preocupação com as primeiras demissões ocorridas e cobrada uma posição 
do GDF com relação ao problema. O Secretário de Governo informou, segundo 
o presidente da Associação, Dari Xavier, que o governador Joaquim Roriz 
assumiu o compromisso de manter os ex-conveniados em seus cargos até o 
final de seu mandato. 
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