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Negociações avançam

VI CONSINTSEF

Base do Sintsef-BA aprova nova
proposta do governo

Em clima de grande emoção o VI
Congresso Estadual do Sintsef-

08/09/2015 – A base do Sin-

bem proposta que altera regras

tsef-BA aprovou por unanimi-

da contagem de pontos das

dade a nova proposta do go-

gratificações para fins de apo-

verno de reestruturação das

sentadoria que tiveram prazo

tabelas salariais dos trabalha-

para incorporação da nova rea-

dores em 10,8%, dividida em

lidade melhorado em relação a

duas parcelas anuais: 5,5%

proposta anterior.

em 2016 e 5,0% em 2017,

O processo de incorpo-

totalizando 10,08%. A delibe-

ração da média da Gratificação

ração foi tomada por represen-

de Desempenho às aposenta-

tantes dos trabalhadores de

dorias,

diversos órgãos, da capital e

três parcelas iguais nos anos

interior do estado, na última

de 2017, 2018, finalizando em

sexta-feira, 04, em assembleia

2019. As novas regras benefi-

realizada durante o VI Con-

ciarão quem se aposentou a

gresso do Sintsef-BA.

partir de 2004, além dos cerca

será

escalonado

em

A nova proposta, embo-

de 130 mil servidores que es-

ra não contemple a totalidade

tão na ativa em vias de se

dos anseios da categoria, re-

aposentar. Também

presenta

em

vo estímulo àqueles trabalha-

relação à anteriormente apre-

dores que já estão em condi-

sentada que, na prática, impu-

ções de se aposentar mas pre-

nha uma mordaça aos traba-

cisaram adiar a decisão por

lhadores por quatro anos. Ela

conta das perdas salariais en-

foi fruto da pressão pelo fim do

volvidas no processo.

uma

evolução

impasse nas negociações.
Além

reduzir

O Sintsef-BA levará sua
pela

posição para a Plenária Nacio-

metade o prazo, o governo

nal da Condsef, que acontece

manteve a proposta de reajus-

já no dia 10, em Brasília. Com

te

(auxilio-

base nas respostas das consul-

alimentacão, creche e plano de

tas feitas às bases estaduais

saude) repondo percentual do

em todo o país, a Plenária de-

periodo em que permaneceram

cidirá pela assinatura ou não

congelados. Fica mantida tam-

do acordo com o governo.

nos

de

trará no-

beneficios

BA foi encerrado na sexta-feira,
04/09, em Salvador. Cantando o
hino da resistência e da luta de
um povo por liberdade e democracia, “Pra não dizer que não
falei das flores”, de Geraldo
Vandré, os participantes do
CONSINTSEF lembraram que,
como a trajetória de lutas do
Sintsef-BA evidencia, “quem
sabe faz a hora, não espera
acontecer”. “São 26 anos de
unidade, consolidação, confiança
e muita capacidade de luta”,
lembrou o Coordenador Geral
Edvaldo Pitanga. A unidade também foi destacada por Moisés
Araújo, Coordenador Financeiro
do sindicato: “O fato de que todas as propostas discutidas nos
grupos já estivessem contempladas em nosso caderno de
tese traduz a sintonia da nossa
base com a direção do sindicato”. Para Erilza Galvão, Coordenadora de Formação, ”por mais
tenhamos divergências entre
nós, não devemos perder de
vista o lado em que estamos.
Temos de estar sempre no campo de construção da classe trabalhadora, de defesa da solidariedade de classe e defesa da liberdade e autonomia sindical.”

