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Feliz 2016!

Botei meu sapatinho...

Mais um ano de lutas chega
ao fim

Sapatinho na janela do quintal:
Papai Noel e meu presente de
Natal.

17/12/2015 – Esta é a última

como reagimos a este momen-

edição do Via Direta em 2015.

to histórico.

Sapatinho no meu travesseiro:

Na próxima semana o Sintsef-

Entendemos que a mo-

BA estará em recesso de final

bilização e a negociação ainda

de ano e retomará as suas ati-

são os melhores caminhos que

vidades no dia 04 de janeiro de

os trabalhadores dispõem para

Sapatinho nos locais de traba-

2016. Terminamos este ano

alcançar

lho:

com a certeza de grandes rea-

Também por isso, 2015 foi

Maior organização dos trabalha-

lizações, entre as quais o VI

mais um ano em que ratifica-

dores.

Congresso Estadual do Sintsef-

mos a importância da unidade

BA e uma Campanha Salarial

para seguir lutando. Este pro-

Sapatinho nas lutas sociais:

difícil, mas recompensadora ao

jeto vitorioso de gestão que

Melhores condições de vida.

final – ainda que os resultados

está à frente do Sintsef-BA foi

estejam distantes do ideal, em

respaldado pela base na elei-

Sapatinho na Francisco Ferraro,

um ano marcado por uma gra-

ção para a Direção Estadual e

25-A:

ve crise econômica e política

Conselho Fiscal triênio 2016-

Fortalecimento do SINTSEF/BA.

nossa mobilização reverteu a

2018. Sob o lema que marcou

conjuntura desfavorável e ob-

o VI Congresso “Unidade para

Sapatinho no meio do arco-íris:

tivemos avanços importantes,

resistir e avançar na defesa

Mais respeito à diversidade;

como a progressiva incorpora-

dos

mais tolerância com as diferen-

ção da gratificação de desem-

convicção de que é preciso

ças.

penho para efeitos de aposen-

cada vez mais unir esforços e

Sapatinho na janela da esperan-

tadoria. É mais um passo rumo

superar

ça:

à reivindicada paridade remu-

construir um sindicato forte e

Fé na vida, fé no homem, fé no

neratória entre ativos e apo-

referendado por seus filiados.

que virá!”

sentados.

novas

direitos”,

as

conquistas.

renovamos

diferenças

a

para

Mais participação nas lutas coletivas

Desejamos a todas e
e

todos um natal de muita paz e

Recesso

nem desviamos o olhar do nos-

que 2016 seja repleto de con-

Em virtude dos festejos de fim

so

fazer

quistas. Que tenhamos a cora-

de ano, estaremos em recesso

respeitar e ampliar o direito

gem necessária para continuar

natalino a partir de 21/12/2015

dos

Estamos

a dura batalha por um país

até 31/12/2015. Entre 04/01 e

diante de tempos decisivos na

melhor, com serviços públicos

12/02/2016, o sindicato funcio-

história do Brasil e do mundo.

gratuitos e de qualidade para

Nosso

toda a sociedade.

nará em regime de meioexpediente, das 08h às 13h.

Não

esmorecemos

objetivo

principal:

trabalhadores.

futuro

dependerá

de

