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Lembra do
embromation?
O Gabinete da Mesa Diretora (GMD) decidiu
movimentar o processo 611/2014, relatório final
do MCL que contém propostas de alteração do
PCCR. De acordo com ata de sua 8ª reunião, foi
concedida vistas, por 15 dias, para cada
secretário executivo tomar conhecimento do
conteúdo do referido processo. Lembra do
embromation? O processo passará por todos os
cinco secretários executivos e ficará, espera-se,
no máximo quinze dias nas mãos de cada um. São,
portanto, setenta e cinco dias!
Diante dessa decisão do GMD, o Sindical
decidiu marcar reuniões com cada um dos
secretários executivos, durante o período em que
estiverem com o processo 611, para
esclarecimentos a respeito da proposta de
alteração do PCCR. Mas não está sendo fácil!

Na quinta-feira, a diretora do Sindical, Maria Deusa,
solicitou, pessoalmente, ao secretário executivo da
vice-presidência, José Flávio de Oliveira,
agendamento de reunião para discussão sobre as
propostas de alteração do PCCR, mas, até o
momento, não houve resposta.
Lembramos que, no dia 20 de maio, a diretoria
do Sindical reuniu-se com o GMD para tratar das
negociações dos itens da Pauta de Reinvindicações
2015. Ao final da reunião, foi solicitado, por parte
da direção da Casa, um prazo para elaboração de
uma resposta às reivindicações apontadas pela
categoria. Na ocasião, não foi estipulado qual seria
este prazo. Todavia, já se passaram 26 dias e, até
agora, não houve nenhuma sinalização da parte
da direção da Casa. E aí? Qual a dificuldade da
direção da Casa?

Durante reportagem sobre Fantasmas na CLDF,
apresentada no DFTV 2ª edição, da Rede Globo,
segunda-feira passada (ver Boletim 08/2015), a
presidente, Celina Leão, afirmou que a implementação
do controle de ponto eletrônico depende de “acordo”
com o sindicato da Casa que tem uma pauta de
reivindicações e que teria que discutir o assunto.
O sindicato não é contra o ponto eletrônico. Nunca
foi! Pois tem uma posição histórica a respeito do
assunto: Ponto eletrônico para TODOS os servidores
e não só para concursados.
De pronto, na terça-feira, a diretoria do Sindical,
procurou a presidente da Casa para marcar a data
da reunião, proposta na sua declaração à imprensa,
mas não conseguiu.
Presidente Celina Leão! O Sindical aguarda reunião
para discutir tanto o ponto eletrônico, quanto nossa
pauta de reivindicações, incluindo o PCCR que contou
com o seu apoio na legislatura passada!

Ana Paula Alves

Vamos discutir o ponto

Campanhas antigas: Luta histórica de ponto para TODOS.
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Manual do Caça Fantasmas

Quem desenterrou?
Nos últimos dias, temas
históricos da luta do Sindical
vieram à tona, tanto na mídia
quanto nas rodas de conversas
dos servidores da CLDF. A
existência de “fantasmas” na Casa
não é novidade e sempre foi
combatida, ao longo dos anos, pela
nossa entidade. Dessa vez, não
bastassem os fantasmas da
CLDF, o Sindical vive um
verdadeiro caso de obsessão.
Semana passada, foi feita a
divulgação, não autorizada, de
material de uma campanha
realizada pelo Sindical em 2007.
O “Manual do Caça Fantasmas” foi
publicado na página particular do
Facebook de um ex-diretor do
sindicato. O “obsessor” utilizou-se
de uma antiga posição de diretor
da entidade para utilização de
material institucional. O Manual foi
publicado sem autorização prévia

da atual direção. Esclarecemos
que o material não foi reproduzido,
pois não estava disponibilizado em
nosso site e em nenhum outro

Cerino

canal de comunicação da
entidade. O ex-diretor utilizou-se
do arquivo de origem, ao qual teve
acesso no ano de 2007.

Reforma da sede

Esta diretoria está e permanece
atenta a todos os eventos que dizem
respeito aos direitos e deveres dos
servidores da CLDF e TCDF. Não
precisamos da intervenção de “obsessores”, “perseguidores” e “outras
dores” para mantermos a luta
diária. E sim de companheiros!
A decisão sobre a publicidade de
cada assunto é de responsabilidade
da direção do sindicato e não passou
pela aprovação dos representantes
da entidade a autorização para
divulgar tal publicação.
Lembramos: De acordo com
previsão estatutária, o mandato da
atual diretoria termina somente em
31 de dezembro de 2015, sequer
chegamos ao período eleitoral.
Portanto, informamos aos mais
afoitos que não há motivos para
deflagrarem suas campanhas,
nem tampouco quererem
antecipar as eleições do sindicato.

Ana Paula Alves

Chegamos à fase de
acabamento final da reforma
da sede do Sindical. Projetada
para facilitar o atendimento à
categoria, o novo espaço do
Sindical conta com recepção,
área administrativa, sala de
atendimento jurídico e sala de
reuniões. A inauguração está
prevista para o mês de agosto.
Aguardem!
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