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“Educação, Trabalho e Democracia”

Férias

Sintsef-BA participa do 12º
Congresso Nacional da CUT
09/10/2015

–

Nesta

Por conta das férias do assessor
de imprensa, a divulgação de
notícias e a atualização diária da

terça-

O Congresso acontece

feira, 13 de outubro, terá início

em um momento singular da

terrompidas a partir desta terça-

o 12º Congresso Nacional da

história do Brasil. O país vive

feira, 13/10. As publicações vol-

CUT, em São Paulo. Até o dia

um processo de intensa luta

tarão a ser regularizadas no dia

17/10, mais de 2.435 delega-

política e ideológica. É cada

12/11. Mas a luta do Sintsef-BA,

dos (1.410 homens e 1.015

vez mais ostensiva a ação de

em seu compromisso com a de-

mulheres)

do campo e da ci-

setores conservadores da soci-

fesa dos interesses imediatos e

dade participarão do encontro,

edade tentando desgastar o

históricos dos(as) trabalhado-

além de 219 dirigentes de sin-

atual governo e o projeto polí-

res(as), não estará suspensa

dicatos de 71 países. Para o

tico que ele representa. Políti-

neste período. Procure o sindica-

Sintsef-BA, que terá represen-

cas de inclusão social, como a

to. Informe-se e participe de

tantes no Congresso, é impor-

valorização do salário mínimo,

nossas atividades. Lembre-se

tante trocar experiências, dia-

cotas para negros (as) nas

que a luta por direitos não é ex-

logar e debater, saber o que

universidades, a retirada de

clusiva dos dirigentes, pertence

avançou e o que ainda precisa

milhões

a todos nós. Para ser forte, o

avançar na luta sindical, con-

trabalhadoras da linha da po-

sindicato precisa ser respaldado

tribuindo para que essas mu-

breza, entre outras, enfrentam

por sua base.

danças aconteçam.

enorme resistência das forças

Além dos quatro dias de
debates temáticos e discussões

de

trabalhadores

e

políticas comprometidas com o
ideário neoliberal.

página do Sintsef-BA serão in-

EBSERH
Depois da audiência no Tribunal
Superior do Trabalho (TST) e do

sobre balanço, estratégias polí-

A instabilidade política

ticas e de organização sindical,

favoreceu o ressurgimento de

fim da greve que acontecia em

os delegados e delegadas do

pautas há muito combatidas

04 estados, a Condsef participou

CONCUT elegerão a nova dire-

pela classe trabalhadora, como

ontem da reunião em que foi

ção da entidade para o próxi-

a retirada de direitos, a redu-

assinado o Acordo Coletivo de

mo triênio. O evento consagra-

ção da maioridade penal, o

Trabalho (ACT) 2015/2016 dos

rá a reeleição de Vagner Frei-

arrocho econômico, a terceiri-

empregados da Ebserh (clique

tas à presidência da CUT, já

zação ampliada, entre outras.

aqui para ler). Um reajuste de

que, de acordo com a Central,

Para resistir a esta ofensiva

7,7% nas remunerações e nos

o atual presidente encabeça

retrógrada,

benefícios está garantido e deve

uma chapa única e consensual,

precisarão participar ativamen-

ser incluído na folha de paga-

que permitiu, inclusive o anún-

te das decisões que nortearão

mento de outubro, paga no início

cio

a Central e suas entidades fili-

de novembro. Os valores serão

adas no próximo período.

retroativos a 1º de março, data-

antecipado

da

Nacional da entidade.

Executiva

os

trabalhadores

base da categoria. (Condsef)

