Retrospectiva 2016
“Mas eu sei que vai, que o sonho traz
Coisas que te fazem prosseguir
Vai, levanta e anda,
Então vai, levanta e anda
Somos maiores, nos basta só sonhar, seguir”
(Emicida)
15/12/2016 - Mais um ano chega ao fim. E como já está se tornando recorrente ao longo das últimas retrospectivas,
importa lembrar mais uma vez que não foi nada fácil. 2016 entrará para a história do Brasil como o ano do novo
golpe, em que as negociatas e interesses escusos das parcelas mais privilegiadas de nossa sociedade resolveram que
era a hora de interromper o importantíssimo ciclo de conquistas sociais e democráticas da década anterior. O
resultado é o que se vê: a crise galopante que não parou com o novo governo (ilegítimo), ao contrário do que se
anunciava; uma severa onda de ataques a direitos que só tem par em outros tempos de trevas e de triste memória: a
ditadura militar.
A PEC 55, aprovada pelo Senado ontem, congelará gastos e investimentos no setor público pelos próximos 20 anos.
Com isso, será bem remota qualquer perspectiva de valorização dos trabalhadores ou recuperação e modernização
da máquina pública, como queremos, para torná-la mais eficiente para quem mais precisa – a população carente. A
proposta da Reforma da Previdência também teve seu trâmite aprovado na madrugada de hoje pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e poderá ser votada em 2017. Entre outros pontos, prevê:
idade mínima de 65 anos para homens e mulheres poderem se aposentar, e tempo de contribuição de 49 anos para
o cidadão receber a aposentadoria integral.
Contra estas e outras medidas, o Sintsef-BA foi às ruas. Defendemos a democracia ao lado das entidades a que
somos filiadas – CUT e Condsef – e com elas participamos de diversos fóruns de debates (locais, estaduais e
nacionais) buscando meios de reverter este cenário sombrio; alertamos e convocamos nossa base para a reação;
enfrentamos com luta a truculência dos que querem retirar nossos direitos na marra. Com os trabalhadores e
trabalhadoras da EBSERH, nossa base mais recente, organizamos uma greve que forçou a empresa a sair do
imobilismo e negociar a assinatura do Acordo Coletivo deste ano, que trouxe ganhos significativos para a categoria.
Foi muito. Foi intenso. Só não foi o suficiente. Nossa ideia aqui não é semear o terror de um futuro de incertezas,
mas apontar caminhos. Sim, eles existem. A saída é simples e ao mesmo tempo complexa, pois exige de todos nós o
esforço da mudança de atitude. Um sindicato ou um movimento popular e social não se constrói apenas com a ação
de suas lideranças. Essa construção é coletiva, demanda participação e envolvimento de cada um dos seus membros.
Não basta sugerir, criticar ou chorar pelo leite derramado do outro lado do monitor, da linha telefônica ou da
interlocução dos amigos. Tudo isso pode ser feito no campo de ação, pessoalmente, sendo protagonista da luta por
direitos.
A luta não nos assombra – ao contrário, nos constitui. Abraçá-la é o caminho para a transformação e isso o SintsefBA já faz desde que foi fundado. Por isso sabemos tão bem que somente juntos conseguiremos enfrentar o que nos
espera. A unidade na resistência, hoje, é a melhor maneira (quiçá a única) que temos de construir a História que
queremos e de não ser atropelados pela dos outros. E esta mudança não pode mais esperar.
Em 2017 contamos com isso. Estaremos aqui, outra vez, mas queremos a sua participação em nossas mobilizações,
nos ajudando a construir uma nova realidade. Decerto não será fácil, pois seremos desafiados por fortes batalhas,
mas a unidade nos fortalecerá e nos guiará para um futuro mais luminoso, em que a esperança volte a prevalecer.
Boas festas e feliz ano novo.
Vamos, levante agora!
Que a vida não parou
A vida não para aqui

A luta não acabou
E nem acabará
Só quando a liberdade raiar...
(Edson Gomes)

Jurídico: novas ações pagas
A Coordenação de Assuntos Jurídicos do Sintsef divulgou um novo lote de processos pagos no segundo semestre de
2016. São ações, no geral relativas às perdas salariais das gratificações de desempenho ou diferenças de Imposto de
Renda sobre valores dos 28,86%, de responsabilidade dos escritórios dos advogados Carvalho Cavalcante e Geraldo
Magela. Para saber mais informações, acesse o site da Justiça (trf1.jus.br), com o número processo e o seu CPF ou
procure o sindicato.

Nº PROCESSO
0020012-69.2011.4.01.3400
0029411-68.2010.4.01.3400
0038779-92.2010.4.01.3400
0058331-48.2007.4.01.3400
0072812-69.2014.4.01.3400
0099510-32.2014.4.01.3400
0059284-81.2009.4.01.3400
0026283-89.2014.4.01.3400
0013038-74.2015.4.01.3400
0026320-19.2014.4.01.3400
0036064-38.2014.4.01.3400
0013777-90.2014.4.01.3300
0012497-80.2011.4.01.3300

AÇÃO
GDAFAZ
GDPST
GDPGPE
GDAFAZ
GDPGPE
GDAFAZ
GDAFAZ

ESCRITÓRIO
CARVALHO CAVALCANTE
CARVALHO CAVALCANTE
CARVALHO CAVALCANTE
CARVALHO CAVALCANTE
CARVALHO CAVALCANTE

CARVALHO CAVALCANTE
CARVALHO CAVALCANTE
GDAFAZ CARVALHO CAVALCANTE
GDPGPE CARVALHO CAVALCANTE
GERALDO MAGELA ADV E
GDATEM CONSULTORIA
GERALDO MAGELA ADV E
GDPGPE CONSULTORIA
GERALDO MAGELA ADV E
GDPGPE CONSULTORIA
GERALDO MAGELA ADV E
IR/28,86% CONSULTORIA

Recesso e horário especial
A partir de hoje o Sintsef-BA entrará em recesso de final de ano. Retornaremos às atividades em 02/01/2017. Até
03/02/2017, o sindicato funcionará em regime de meio expediente, das 08:00 às 13:00h. Também já foi definido o
recesso de carnaval do próximo ano, no intervalo de 22/02/2017 a 01/03/2017. O retorno aos horários normais de
funcionamento acontece em 02/03/2017. Desejamos a todos um feliz natal e um 2017 repleto de paz e com muitas
conquistas.

