
MAIO/2007

Numa iniciativa do deputado Brunelli, a crise financeira enfrentada pela 
Novacap, com reflexos dramáticos em seu quadro de pessoal, será debatida no 
auditório da Câmara Legislativa (CLDF), no dia 28/05, segunda-feira, a partir das 
15h.

O deputado Brunelli, que, ao longo dos últimos quatro anos, foi o 
principal porta-voz dos servidores da Novacap, pediu também a criação de uma 
Comissão Especial da CLDF para, num prazo de 120 dias, encontrar saídas 
definitivas para as dificuldades financeiras da empresa.

É chegado o momento de o GDF resolver os problemas da Novacap que 
"já se arrastam há vários anos" na empresa, enfatiza o deputado Brunelli. Não há 
mais tempo a perder, destaca.

VOCÊ QUE É SERVIDOR DA EMPRESA PODERÁ COMPARECER AO DEBATE 
SEM RISCO DE PERDER O DIA DE TRABALHO.
CONHEÇA OS  PONTOS PRINCIPAIS:

   
       Grave situação financeira será debatida na
       Câmara Legislativa.  Participe e Divulgue

    NOVACAP:

Equacionamento da dívida trabalhista da Novacap, que já atinge R$ 700 milhões. 
Com garantia dos direitos dos funcionários e sobrevivência da companhia.

Fim do sistema de terceirização com empresas privadas que contribui  para o 
desequilíbrio contábil da empresa.

Extinção dos contratos com empresas de vigilância. Valor mensal é três vezes 
superior ao pago para o servidor da Novacap.

Garantia do Vale Alimentação, no atual valor, com o funcionário continuando a 
receber o benefício em dinheiro.

Fim do contrato atual com a empresa GHF, que prejudica os servidores e empresa.  
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