ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO, PARA CRIAÇÃO DO COMITÊ BAIANO PELA REVOGAÇÃO
DA REFORMA TRABALHISTA.
Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2018, às 10h00, reuniram-se, no Auditório do
Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia – SINTSEF,
localizado na Rua Francisco Ferraro 25-A, Nazaré, Salvador – Bahia, membros de
algumas entidades sindicais bem como algumas lideranças políticas, para discutir e
deliberar sobre o seguinte ponto de pauta: criação do Comitê Baiano pela Revogação
da Reforma Trabalhista. A reunião teve início no horário previsto, sob a Coordenação
e Secretaria de Moisés Araújo da Silva, tendo contado com a presença dos seguintes
participantes: Moisés Araújo e Erilza Galvão, como diretores e representantes do
SINTSEF-BA; Lidiane Barros, Rivaldo Moraes e Larissa, como diretores e representantes
do Sindicato dos Auditores do Trabalho na Bahia – SAFITEBA; Cátia Soares como
diretora e representante do Sindicato do Poder Judiciário na Bahia – SINDJUFE-BA;
Júlia Margarida como diretora e representante do Sindicato dos Eletricitários da Bahia
– SINERGIA; Maria Cristina como membro da direção do SINERGIA e da CUT –BA;
Luciana Alves como diretora e representante da ABEPTAM e CUT-BA; Fernando
Vasconcelos como representante do Instituto Trabalho Digno; Carlos Melo, Mario
Diniz e Teresa Maria Sapucaia servidores do MTE. Moisés Araújo, como anfitrião, inicia
os trabalhos contextualizando, até aquele momento, como surge essa ideia, bem como
em que pé anda essa discussão junto à CUT NACIONAL, uma vez que é da Central
Única dos Trabalhadores a ideia de um projeto de lei de iniciativa popular visando à
Revogação da Reforma Trabalhista. Após essa apresentação inicial, foi franqueada a
palavra a todos os presentes. Após uma série de considerações/sugestões visando à
implementação da proposta de criação do Comitê, foram aprovadas as seguintes
deliberações: criação de uma coordenação dos trabalhos; ampliação do comitê com o
convite a outras centrais/sindicatos/lideranças; implementação de uma agenda
itinerante; divulgação de um manifesto sobre o fórum; divulgação do comitê nos
diversos fóruns sociais existentes; necessidade de uma Interlocução social; elaboração
de um roteiro de conversas para divulgar o projeto de lei; divulgação em rádios bem
como quaisquer outros veículos de comunicação social; criação de uma arte/logo para
divulgar o comitê/projeto de lei; o projeto tem que sair dos limites do sindicato e
chegar à sociedade; elaboração de uma nota esclarecendo as razões do projeto de lei;
criação de um grupo de zap com todos os interessados, deixando claro que será
vedada a divulgação de quaisquer postagens cujo assunto divirja dos propósitos de
criação do grupo; criação de um grupo de zap com membros da coordenação;
discussão sobre estratégias de como coletar essas assinaturas, tendo sido sugeridas as
opções seguintes: atuação em escolas, shoppings, universidades, locais de trabalho,
estações de ônibus, metrô, discussão sobre a definição de um dia de lutas pela
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revogação da reforma trabalhista, release para imprensa, divulgar o projeto nas
cidades do interior etc. De imediato foi definida a composição da primeira
Coordenação do Comitê, com a seguinte representação sindical: Maria Cristina Brito
pela CUT/BA; Moisés Araújo pelo SINTSEF/BA; Lidiane Barros pelo SAFITEBA; Júlia
Margarida pelo SINERGIA e Cátia Soares pelo SINDJUFE. Foi deliberado ainda que o
próximo encontro será 11 de julho, às 10h no SINTSEF, para o qual todos deverão
envidar esforços convidando outros sindicatos. Nada mais havendo a ser tratado, eu,
Moisés Araújo da Silva, na qualidade de Secretário, lavrei a presente Ata, que vai
datada e assinada por mim e pelos demais membros da Coordenação do Comitê.
Salvador, 28 de junho de 2018.

Moisés Araújo da Silva.
Secretário da Reunião
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