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Os funcionários da Novacap receberam uma notícia importante que foi a decisão da justiça trabalhista 
de suspender o leilão e a alienação dos bens da empresa para o pagamento de uma dívida trabalhista estimada 
em R$ 750 milhões. O leilão dos bens da empresa estava marcado para novembro.

A medida, segundo o deputado Brunelli, que colocou à disposição dos servidores sua assessoria 
jurídica para ajudar na solução do problema, "dará tempo à empresa e aos funcionários para que formalizem 
um acordo justo para os dois lados".

É importante lembrar, assinala Brunelli, que esse passivo trabalhista é conseqüência de decisões da 
Justiça do Trabalho. A justiça garantiu aos funcionários da Novacap direitos legítimos referentes a perdas 
salariais passadas provocadas por programas de estabilização econômica do Governo Federal, casos dos 
planos Bresser e Collor.

Diálogo aberto
Os servidores estão abertos ao diálogo. Eles propuseram à diretoria da Novacap que a empresa pague 

algo entre 30 a 40% do passivo trabalhista, de forma parcelada. A decisão do juiz trabalhista Bertholdo Satyro 
abriu, novamente, canais de negociação entre as partes.

Outra frente de luta aberta pelo deputado Brunelli diz respeito à melhoria das condições de trabalho e 
de salário dos servidores da Novacap. Ele propôs à empresa que seja democratizado o uso da chamada 
Função Gratificada (FG) paga aos funcionários. A FG, nos códigos 1, 2 e 3 é uma forma indireta de melhorar a 
remuneração do quadro funcional da empresa.

Fundo de Aposentadoria
Em reunião mantida com os representantes dos funcionários da Novacap, o deputado Brunelli 

assumiu também o compromisso de encaminhar ao plenário da Câmara Legislativa projeto de lei criando o 
Fundo de Aposentadoria dos Servidores da empresa.

Com essa medida, explica Brunelli, os servidores da Novacap poderão ter salários mais dignos e 
justos, quando aposentarem. Hoje os funcionários da empresa, por serem regidos pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), quando se aposentam recebem apenas o teto máximo de salário fixado pela Previdência 
Social.

Revitalizar a empresa
O deputado Brunelli foi o responsável, ainda, pela criação de uma Comissão Especial, na Câmara 

Legislativa, com o objetivo de revitalizar a empresa. Brunelli quer, através dessa comissão, ajudar o Governo 
do Distrito Federal (GDF) a recuperar a capacidade de investimento da Novacap.

Hoje, infelizmente, a companhia está com suas máquinas e equipamentos sucateados, atrapalhando 
assim os trabalhos de recuperação e manutenção dos parques e jardins de nossa cidade, entre outras tarefas 
de responsabilidade da empresa.

Brunelli defende também a redução da prática da terceirização, tanto de funcionários quanto de 
equipamentos, conforme reivindicação expressa dos servidores. 
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