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CTB aprova apoio total à reeleição de Dilma Rousseff

71 3496-6238

Esta eleição tem lado: os em-
presários e endinheirados apoiam 
quem lhe convém e os trabalhado-
res (as) sabem que a melhor opção é 
a candidatura que defende os direitos 
trabalhistas e as políticas sociais.

Raimundo Brito, diretor do       
SINTRACOM-BA e da FETRACOM-
BA, que responde pela Coordenação 
Nacional do Ramo da Construção, 
da CTB, participou no dia 09/10, em 
São Paulo, da 15ª Reunião da Direto-
ria Executiva da CTB (central sindical 
à qual o SINTRACOM-BA é filiado). 

LEIA MAIS NA PÁGINA 2: 
- Centrais que apoiam 

- Nordestino: Povo forte 
- 19º Campeonato

A direção da entidade declarou 
por unanimidade o apoio à candida-
tura de Dilma Rousseff, no segundo 
turno das eleições presidenciais, no 
próximo dia 26 de outubro.

O objetivo é barrar o retrocesso, 
com redução dos direitos trabalhistas 
e riscos para a economia, contidos no 
projeto neoliberal de Aécio Neves. 
E defender as conquistas e avançar 
mais, com desenvolvimento do país 
e valorização do trabalho, defendidos 
pela presidente Dilma, que represen-
ta o avanço das mudanças implanta-

das a partir de 2002, com o governo 
Lula.

O projeto neoliberal de Aécio 
prevê a redução dos investimentos 
para priorizar o pagamento das dívidas 
do Estado e a elevação das taxas de 
juros. Isso não é avançar, é ir de volta 
ao passado, quando o governo FHC 
(da turma do Aécio), levou o país ao 
desemprego, à redução de direitos 
trabalhistas e previdenciários, ao arro-
cho salarial e achatamento do salário 
mínimo, com redução da capacidade 
de consumo interno, diminuição do 
crédito e enfraquecimento das políti-
cas sociais, com os programas Bolsa 
Família, Universidade para Todos, 
Minha Casa Minha Vida.

A Direção Executiva da CTB con-
clama os dirigentes sindicais e todos 
os trabalhadores (as) a ocupar a linha 
de frente, lutar pela reeleição da pre-
sidenta Dilma.

O pre-
sidente do 
S I N T R A -
COM, José 
Ribeiro, lem-
bra que os 
trabalhadores 
(as) da cons-
trução repre-
sentam uma 
das categorias mais beneficiadas 
nos governos de Lula e Dilma. O 
setor cresceu e continua em alta, 
com mais emprego e incentivo de 
programas, como o PAC, Minha 
Casa, Minha Vida, além de obras 
de saneamento e infraestrutura.

O presi-
dente da 
FETRACOM, 
Edson Cruz, 
apoia a ree-
leição e diz 
que o Brasil e 
a Bahia avan-
çaram muito 
com os pro-
jetos dos governos Lula e Dilma. 
Vamos seguir em frente, para 
uma nova era de justiça social, 
dignidade do trabalho, melhores 
salários e qualidade de vida. É 
a oportunidade que os traba-
lhadores (as) têm para avançar 
nas conquistas. 

Apoio no segundo 
turno: NÃO ao retrocesso

Emprego cresceu na construção Defesa da pauta dos trabalhadores
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Centrais que apoiam: CTB, CUT, UGT,  NCST, CSB e Força

         

19º Campeonato 
de Futebol

Atenção, companheiros (as): 
Os jogos do 19º Campeona-
to de Futebol de Campo do               
SINTRACOM-BA   continuam 
acontecendo aos sábados, a par-
tir das 08:30h, no campo do SESI 
de Simões Filho. Somente no dia 
25/10 não haverá jogo, por causa 
das eleições.

É importante a participação da 
classe trabalhadora na política. Neste 
momento em que dois projetos es-
tão em confronto, é fundamental 
que os trabalhadores (as) saibam 
escolher o seu lado, que é do lado 

de quem historicamente defende os 
direitos trabalhistas e políticas sociais.

Vale a pena lembrar que, além da 
CTB, que aprovou o apoio através 
de Resolução da entidade, dirigen-
tes das demais centrais CUT, UGT, 

NCST, CSB e Força Sindical, e da 
Confederação Nacional dos traba-
lhadores do ramo, CONTRICOM, 
também apoiam a reeleição de Dil-
ma Rousseff para a presidência da 
República.

Homenagem ao povo nordestino
Na passagem do Dia do Nor-

destino, em 8 de outubro, a CTB 
divulgou nota manifestando 
solidariedade aos trabalhadores 
(as) do Nordeste que fazem do 
Brasil essa grande nação, do Oi-
apoque ao Chuí. E contra todas 
as manifestações preconceituo-
sas, dirigidas a esses brasileiros.

A CTB considera injusti-
ficáveis as manifestações con-
tra o povo do Nordeste, que 
têm grande responsabilidade no 
crescimento de São Paulo e do 
Brasil.

Esclarece que, nos últimos 12 
anos, a migração de nordestinos 
para a capital paulista diminuiu 
muito, devido às políticas públi-
cas dos governos Lula e Dilma. 

O Nordeste legou ao Bra-
sil grandes escritores, músicos, 
cineastas, teatrólogos, cientistas 

e deu à nação o presidente Lula. 
Forjados na vida dura do êxo-

do rural, os brasileiros do Nor-
deste devem ser reconhecidos 
como um povo trabalhador e 
merecem todas as homenagens.

Nota da Redação: Vamos 
levantar nossa autoestima, com-
panheiros (as). E mostrar que 
nós, nordestinos, sabemos esco-
lher quem é melhor para governar 
nosso país, não para uma região, 
mas para todo o Brasil. Sim, nós 
podemos! 

A reunião da Executiva confirmou no 2º turno

Ato no Ginásio da Portuguesa 
(SP) aprovou o apoio


