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MAIS DO QUE UMA
GRANDE PERDA
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Na última quinta-feira, tivemos a notícia do
falecimento do colega Adalsino Machado da Silva. Mais
uma vez, neste ano, o Sindical se incumbiu do triste dever
de repassar a notícia à categoria e, na forma que lhe cabe,
prestar seu apoio à família. Gostaríamos que fosse diferente.
Outros grandes companheiros da CLDF também nos
deixaram nos últimos anos e na correria das rotinas diárias
pouco pudemos fazer para reforçar nossas relações. Falta
tempo para uma conversa descontraída, um abraço mais
demorado e assim, perdemos contato e aos poucos
perdemos os amigos e as oportunidades.

Desde que assumiu a direção do Sindical, a gestão
Transparência e Lealdade tem se empenhado em refazer
os laços entre nossa categoria. Muitos estão se aposentando,
infelizmente, de forma cada vez mais frequente, somos
surpreendidos com a perdas de colegas as vezes tão
próximos, mas que por conta da correria passamos “batidos”
diariamente. Foi justamente pensando na realidade de nossa
categoria que tivemos como compromisso a realização de
uma confraternização de fim de ano. Um evento que fosse
além da simples ideia de uma festa ou uma comemoração,
mas que representasse um encontro de amigos.

Por isso fazemos o convite a todos: Jantar Dançante,
no dia 8 de dezembro, às 21h, no Clube da Associação dos
Servidores do Serpro (ASES). Cada filiado tem direito à dois
convites. Os convites podem ser retirados a partir de hoje,
quinta-feira nos postos de filiação e recadastramento.

Ana Paula Alves

Na sexta-feira servidores da CLDF foram até a cidade de Alexânia (GO), em
van disponibilizada pelo Sindical, para se despedir do companheiro Adalcino
Machado da Silva ao lado de amigos e parentes do servidor.


