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Não vai ter golpe!

Eleições do CES

É hora de reforçar a luta em defesa
da democracia

O Conselho Estadual de Saúde
da Bahia (CES), tornou público,

Sintsef-BA

ciparão do dia de luta. Na ma-

no último dia 07, o Edital de

mais uma vez estará ao lado

nhã de hoje, os rodoviários da

Convocação para eleger as Enti-

da CUT e movimentos sociais e

capital baiana paralisaram suas

dades e Movimentos Sociais Es-

populares nos atos em defesa

atividades das 4h às 8h em

taduais de usuários do Sistema

da democracia e contra o golpe

protesto contra o golpe.

Único da Saúde – SUS habilita-

15/04/2016

–

O

que estão sendo realizados em

Em nota, a CUT Bahia
declarou:

tarde desta sexta-feira, 15, a

tenta de todas as formas reti-

de Saúde da Bahia, Biênio 2016-

sede do sindicato fechará mais

rar os direitos conquistados a

2018, para os segmentos de

cedo para participar da mani-

sangue e suor pelos trabalha-

Prestadores de Serviço em Saú-

festação no Campo

Grande,

dores e trabalhadoras. Tivemos

de, Trabalhadores em Saúde e

com concentração a partir das

muitas conquistas a partir da

Usuários do SUS. O Sintsef-BA é

15h. No domingo, a vigília pela

luta dos movimentos e organi-

candidato a uma vaga. A eleição

democracia

a

zações populares e estamos

acontece no próximo dia 18/04,

votação do processo de impe-

correndo riscos de retroceder.

segunda-feira, em dois turnos,

achment no Farol da Barra a

Repudiamos veementemente o

no Insitituo Anísio Teixeira (IAT),

partir das 9h.

golpe sofrido em 1964 e come-

localizado na Estrada da Muriço-

professores,

çamos a dizer que não iremos

ca, S/N – São Marcos, Salvador

eletricitários, trabalhadores em

cruzar os braços e ver a histó-

– BA. Pela manhã, de 09:00h às

limpeza, segurança e alimenta-

ria se repetir. NÃO VAI TER

12:00h votam os trabalhadores

ção e outras categorias impor-

GOLPE. VAI TER LUTA”.

e prestadores de serviços em

Bancários,

elite

brasileira

integrarão o Conselho Estadual

todo o país. Em Salvador, na

acompanhará

“A

das (os). As entidades eleitas

saúde. À tarde, das 14:00h às

tantes já confirmaram adesão,

Como lembrou advoga-

logo mais, ao dia de Mobiliza-

do-geral da União, José Eduar-

17:00h, será a vez dos usuários

ção Nacional contra o Impe-

do Cardozo, o impeachment

votarem.

achment.

CUT-

está previsto na Constituição,

Bahia, além de Salvador e re-

mas "se o crime não for tipifi-

Assembleia em Serrinha

gião

cidades

cado, e não forem atingidos os

como Feira de Santana, Santo

pressupostos, um processo de

Antônio de Jesus , Camaçari,

impeachment

Catu, Itamarajú, Juazeiro, Se-

ele, o processo traz ruptura

nhor

tensionadora,

Segundo

a

metropolitana,

do

Bonfim,

Vitória

da

é

golpe.

Para

conflituosa,

e

Conquista, Teixeira de Freitas,

ofende o estado democrático

Ilhéus, Itabuna, Pojuca, Can-

de direito e faz surgir um go-

deias e Araçás, também parti-

verno sem legitimidade.

O Sintsef-BA realiza nesta segunda-feira, 18, em Serrinha, no
auditório do Laboratório de apoio
da Funasa, a primeira de uma
série de assembleias para eleger
delegados sindicais de base da
gestão 2016-2018. Participe e
eleja os seus representantes
sindicais no local de trabalho.

