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“Não vai ter golpe!”

Tempo de votar

CUT convoca suas filiadas a defenderem a democracia

A eleição para a nova Direção
Estadual e Conselho Fiscal do
sindicato (titular e suplente)

04/12/2015 – A Central Única

sário, a manifestações públicas

acontece nos dias 10 e

dos Trabalhadores (CUT) con-

e até mesmo à greve para

11/12/2015, na capital e no in-

vocou toda sua militância, suas

pressionar o governo por mais

terior do estado. Para a gestão

Estaduais,

entidades

e melhores serviços públicos

do triênio 2016/2018, apenas

orgânicas e filiadas e toda a

Ramos,

e/ou mais qualidade de vida

uma chapa foi inscrita, sob o

sua base sindical para irem às

para os trabalhadores. Exem-

nome “UNIDADE PARA RESISTIR

ruas em defesa da democracia

plo disso são as críticas ao go-

E AVANÇAR NA DEFESA DE

e de qualquer ameaça contra a

verno e à política de ajuste

DIREITOS”. A votação será em

liberdade do povo brasileiro.

fiscal vigente, que precariza o

urnas fixas e itinerantes nos lo-

Em Salvador, os trabalhadores

serviço público e seus traba-

cais de trabalho e na sede, nú-

estarão reunidos na segunda-

lhadores, mantém os pilares do

cleos regionais e delegacias sin-

feira, 7, às 17h, na sede da

sistema financeiro de restringir

dicais do Sintsef-BA, conforme

CUT-BA, para traçarem estra-

investimentos para pagamento

indicado no roteiro de urnas dis-

tégias de mobilização e resis-

dos juros da divida pública

ponível no jornal impresso e

tência às tentativas de derru-

(uma dívida nunca auditada e

também disponibilizado em no-

bar um governo legitimamente

atualmente consome cerca de

sas página na internet e do Fa-

eleito.

40% do orçamento nacional).

cebook. A representação sindical

O ato é uma resposta à

Ainda assim, as entida-

autorização de abertura de um

des acreditam que o respeito

interesses dos trabalhadores. O

processo de impeachment da

ao mandato presidencial, con-

processo eleitoral é um momen-

presidenta Dilma Rousseff pelo

cedido pelo voto popular, de

to especial de debate para uma

presidente da Câmara Eduardo

maneira transparente e demo-

gestão democrática e de um pro-

Cunha, no último dia 02, uma

crática, deve prevalecer. Afi-

jeto coletivo e participativo que

tentativa de golpe dos setores

nal, contra ela não há provas

gere novas práticas no cotidiano

mais conservadores da socie-

de qualquer ato ilícito caracte-

do sindicato. Ele acontece a cada

dade brasileira, que não acei-

rístico

03 anos, com o objetivo de for-

taram a derrota nas urnas em

administrativa

2014. Entidades como a Con-

responsabilidade.

de

infração
ou

políticocrime

de

é essencial para a defesa dos

talecer a entidade e aumentar
sua legitimidade perante a base.

dsef, o Sintsef-BA e a CUT, não

Aqueles que defendem

são indiferentes às conquistas

hoje o impeachment são os

rias, estarão aptos a votar os

e avanços do país nos últimos

mesmos golpistas de ontem:

sindicalizados com, no mínimo,

12 anos, ainda que não abram

as

que

seis meses de filiação e quites

mão de sua independência e

temem o progresso e os resul-

recorram, sempre que neces-

tados da democracia.

com suas obrigações estatutárias. Vote!

classes

privilegiadas

Conforme as normas estatutá-

