
Moções de aplausos à equipe
de colaboradores do Zoológico

Vote:

 ASSPOLO ASSPOLO ASSPOLO
 Lilian Brunelli informa a 

Associação dos Servidores da Fundação Jardim Zoológico de BrasíliaAssociação dos Servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília

Câmara Legislativa aprovou dezenas 
de moções em homenagem à diretoria 
do Jardim Zoológico e de todo corpo de 
servidores. Essas moções, de 
aplausos, foram entregues em 2008 
numa concorrida cerimônia no pátio da 
Fundação.

As moções representaram o 
reconhecimento do trabalho realizado 
por todos os integrantes da equipe do 
Zoológico, que, dia e noite, buscam 
garantir o bem estar dos animais e a 
segurança dos visitantes.

Numa iniciativa de Brunelli, a 

Com o decisivo apoio de Brunelli e do Diretor Presidente do Jardim 
Zoológico, Raul Gonzalez, foi liberado uma área de 24 mil metros quadrados 
para instalação do Centro de Treinamento e Lazer. A ajuda da Secretaria de 
Parques e Jardins (COMPARQUES), foi fundamental para alcançarmos esse 
objetivo.

Com a instalação do Centro de Treinamento e Lazer, foi possível 
desenvolver uma série de atividades esportivas e entretenimento à população, 
afirma Brunelli, que sempre apoiou o trabalho da ASSPOLO, através de 
indicações junto à Câmara Legislativa e emendas ao orçamento do GDF.

Nós fizemos por você o que ninguém quis fazer. 

Precisamos do seu voto para continuar fazendo.

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 

Brunelli fez indicação para 

Centro de Treinamento e Lazer 



Servidores do Zoológico (Asspolo) 
está preocupada com a demora das 
autoridades em definir data, prazo e 
recursos financeiros para a realização 
de um novo concurso público. 

Hoje restam apenas 45 
servidores do quadro de carreira da 
instituição e se tiver nenhuma ação de 
emergência, o quadro funcional do 
Zoológico corre sério risco de ser 
extinto.

Mas, após a renúncia do 
governador Arruda, apesar do projeto 
para realização do concurso ter sido 
encaminhado, a indicação de Brunelli 
não foi atendida. 

O temor da Asspolo é que, sem 
a realização de um novo concurso 
público, as atividades do Zoológico 
f iquem nas mãos apenas de 
funcionários terceirizados. A direção 

A diretoria da Associação dos 

Concurso Público defende diretoria da Asspolo
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No dia da Pátria, Praça

de Capoeira é inaugurada

Bruenlli foi inaugurada a Praça da 
Capoeira, que recebeu o nome de 
Mestre Pombo de Ouro. 

Essa Praça  era um sonho 

Através de indicação de 

Brunelli Defende 
funcionários do
Zoológico em 
Plenário 

foram levianamente caluniados por 
segmentos da sociedade, por tráfico 
internacional de animais.

Brunelli foi o único deputado 
que defendeu na tribuna da câmara, 
os funcionários da ASSPOLO. À 
época, expos sua indignação quanto 
às calunias, que se levantaram 
contra os funcionários do zoológico. 
Brunelli defendeu sem temor essa 
classe junto às entidades públicas e 
privadas. 

Essa atitude firme, evitou que 
denúncias apressadas e infundadas 
pudessem manchar a história de 
honra e glória da instituição.

Os funcionários do zoológico 

Brunelli inseriu aniversário do Zoológico no

calendário Oficial do DF

Brunelli foi sancionada a Lei. Nº. 
3.992 de 12/06/07, que inseriu o dia 
06 de dezembro no calendário oficial 

Graças ao empenho de 

Não podemos ficar sem representante! Para continuar esta luta vote: 

esclarece não ter nenhuma restrição 
aos servidores terceirizados.

Acontece que o concurso 
público é a maneira adequada e justa 
de se contratar pessoal para as 
atividades do Zoológico e para isso é 

preciso ter um representante no 
governo que tenha compromisso com 
os problemas sociais de nossa 
cidade. 

Vamos continuar essa luta com 
Lilian Brunelli.

antigo da Asspolo, cujo objetivo é 
promover a interação entre o 
Zoológico e a comunidade carente 
do Distrito Federal.

do DF, a festividade de aniversário 
do zoológico. 

A publicação dessa lei foi feita 
no DODF no dia 13/06/2007.


