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A luta não acabou - parte III

Sindicato combativo é assim:

Forrest Gump o contador de histórias

A luta pelo PCCR não para (Boletim nº 21 de 18/08/2014)
O Combinado não sai caro (Boletim nº 30 de 07/10/2014)

O Processo 611/2014 – Relatório
Final de Atividades do Comitê MCL
sobre a proposta de alteração do
PCCR - voltou a andar. Na quarta-
feira (04 ), finalmente, chegou à
Primeira Secretaria, encerrando o
período de apreciação por parte das
unidades da CLDF. De imediato, foi
encaminhado à procuradoria da Casa
para análise jurídica das
propostas do CMCL e do Sindical.

O processo, que estava na
Coordenadoria de Planejamento e
Execução Orçamentária (CPEO), foi
devolvido ao Gabinete da Terceira

Qual é o nome do filme?

A atual diretoria do Sindical não tem outra escolha a não ser usar da máquina do sindicato para se
pronunciar em combate à falta de caráter daquele que debandou da luta, largou a

categoria e que agora, como se fosse um ser supremo, critica os sobreviventes que
mantêm com dignidade, altivez e competência nosso sindicato.

Candidato a presidente do Sindical pela Chapa 2 - História de Lutas, o ex
presidente demonstra em materiais de campanha que só sabe mesmo “contar
histórias” e que pelo visto, vive delas também. Critica a Chapa 1 por ter alguns
membros da diretoria atual (3 candidatos) e, estranhamente, não contabiliza e não

assume que Chapa 2 também tem candidatos desta diretoria em sua composição
(2 candidatos).

Pare de inventar “histórias”, deixe a atual diretoria em paz que paramos de
gastar papel do sindicato para te desmentir. É dever da instituição esclarecer os

fatos à sua categoria, principalmente contra tentativas de manipulação política.

Secretaria e, no mesmo dia,
encaminhado à Primeira Secretaria.

Em função das conversações
com a direção da Casa (Boletim 16/
2015), a mesa diretoria marcou para
o dia 26/11 uma Comissão Geral
para audiência com os servidores da
CLDF às 15h. Esperamos que a
procuradoria apresente seu parecer
antes da realização da comissão,
principalmente quanto ao risco de
“migrações nas tabelas de
remuneração”, considerado na
análise de impacto financeiro
elaborada pela SEROC/CPEO/VP.Celina Leão, em comemoração ao Dia do Servidor, fala

sobre andamento do PCCR aos servidores da Casa.

Em reunião ocorrida sexta-feira (04), entre o Sindical e
representantes das Chapas 1 e 2, foi acordada, após um
profícuo embate democrático, a realização de debate
sobre as propostas das referidas chapas, para hoje,
segunda-feira (9), às 18h, na sala da Elegis. As propostas
podem ser vistas no site do Sindical www.sindical.org.br.

Eleições do Sindical - Biênio 2016/2017
Sindical

promove debate
entre as chapas,

hoje às 18h.
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Eleições para escolha da Diretoria
e Conselho Fiscal Biênio 2016/2017

Amanhã, 10 de novembro (terça-feira), das 9h às 18h
Na CLDF:  Urna na Entrada Principal, térreo superior.
No TCDF: Urna no Espaço de Convivência, térreo do edifício anexo.

Orçamento 2016
Confira o orçamento aprovado do Sindical para o ano de 2016, aprovado
em assembleia realizada em 27 de outubro de 2015.
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