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O sindicato ainda mais
perto de você!

A
partir
desta
quarta-feira (23), o
Sindsep-DF
coloca
nas ruas o serviço móvel para atendimento
jurídico, filiação, acolhimento de pauta de
reivindicações, denúncias e reclamações. A
van do “Sindsep-DF
Itinerante”
circulará
pela Esplanada dos
Ministérios e nas demais Regiões Administrativas do DF onde se
localizam os órgãos do
Executivo Federal (veja
a agenda no verso).
Para solicitar o
serviço em seu órgão,

o servidor pode entrar
em contato com a sua
Seção Sindical, na Secretaria de Assuntos
Jurídicos ou ainda na
Secretaria-Geral
do
sindicato (WhatsApp:
9 9812-8060). A agenda semanal com o itinerário do serviço será
disponibilizada no site
e nas redes sociais do
sindicato. Totalmente
reformada e adaptada para o atendimento
dos servidores, a van
sprinter contará com a
presença de diretores
do sindicato e de um
assessor jurídico.

“Além de tirar dúvidas sobre a atuação
do sindicato, lutas,
conquistas e ações
judiciais em curso, o
servidor ou empregado público também
pode filiar-se e iniciar
no mesmo momento
o atendimento jurídico”, explica o secretário-geral, Oton Pereira
Neves.
O sindicato presta assessoria jurídica
gratuita aos filiados em
questões de relações do
trabalho. É a entidade
quem arca com as custas judiciais das ações

que lograrem
ou não êxito na
Justiça, bem
como com os
honorários de
sucumbência.
E, no caso de
ação vitoriosa,
o filiado paga
apenas
10%
de honorários,
sendo 8% destinados para
os advogados e
2% revertidos
para o Fundo
de Assistência
Jurídica
do
Servidor.
Além do serviço
itinerante, o SindsepDF ainda presta atendimento jurídico aos
seus filiados nas Se-

ções Sindicais dos blocos C, G e L da Esplanada dos Ministérios,
e também na sua sede
(SBS, Qd. 1, bloco K,
Ed. Seguradoras, 3º

andar) em dias e horários pré-estabelecidos,
sendo que em alguns
deles
é
necessário
agendamento
prévio
(ver quadro abaixo).

Fortaleça a Luta! Filie-se ao Sindsep-DF!
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