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Seremos reféns?

Intransigência

Mobilização 9h - Concentração
na Praça do servidorTerça 14h30 - Mobilização na

entrada do Hall do Plenário

Nos últimos dias a regra foi a
intimidação: notas apócrifas e
intimidadoras, imprensa numa
campanha de linchamento do
sindicato, divulgação de muitas
informações falsas,
intransigência, etc.
Diante desse quadro alguns
servidores parecem ter se
intimidado em defender a proposta
de alteração do PCCR, aprovado
soberana e democraticamente,
pelos servidores, na assembleia
do dia 19/3.

Então, a pergunta que fazemos é:
vamos ser reféns da imprensa e
de uma pequena parte dos
servidores que sequer
representam o desejo da totalidade
de seu cargo?
Será que alguém tinha a ilusão de
que a proposta de alteração do
PCCR, que defendemos, não
enfrentaria os discursos mais
reacionários e preconceituosos?
Uma maioria só se torna refém de
uma minoria pelo caminho da

Nessa segunda-feira (31/3), à
pedido do vice-presidente Agaciel
Maia, o secretário executivo Arlécio
Gazal se reuniu com a direção do
Sindical, representantes dos cargos
eleitos nas reuniões setoriais e
representantes do cargo de
Consultor Legislativo.

Segundo Gazal, o objetivo do
encontro era tentar um acordo com
os representantes do cargo de
Consultor Técnico Legislativo para
que o a proposta da maioria dos

servidores pudesse ser discutida
dentro de uma alternativa de
consenso.

Os representantes dos Consultores
Técnicos Legislativos, no entanto,
se mostraram intransigentes.
Apresentaram como única proposta
o adiamento da discussão do PCCR
para depois das eleições e
afirmaram que a assembleia do
sindicato não tinha competência
para discutir as atribuições dos
cargos.

Terça é dia
de luta!!!

9h
Concentração
na Praça do

servidor

14h30
Mobilização na
entrada do hall

do Plenário

passividade!
Se você votou na proposta da
maioria e acreditava que sua tarefa
acabou na assembleia
lamentamos informar que o
trabalho só começou e, da parte
da diretoria do Sindical, só vai
acabar quando as mudanças do
PCCR forem aprovadas.
Concentração na praça do
servidor a partir das 9h seguida de
visita aos gabinetes e mobilização
às 14:30h na entrada do Plenário.


