Todos Juntos na Reta Final!

Conclamamos todos os servidores e servidoras a fortalecer o Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Fiocruz, comparecendo em massa à votação de 22 e 23 de
novembro e renovando a confiança na Atuante 41, para a condução de nossas lutas.

O voto é secreto e a cidadania é intransferível. Vamos continuar ao lado da Atuante,
que sempre esteve ao lado dos trabalhadores!
Nesta última mensagem, nos dirigimos a cada trabalhador e trabalhadora, servidores,
terceirizados, estudantes, a todos aqueles que leram com atenção nossos materiais de
divulgação, participaram dos debates, dialogaram nas visitas a todas as unidades da
Fiocruz, durante a campanha da chapa Atuante 41. Agradecemos pela recepção
calorosa que tivemos, pelo retorno positivo sobre a condução do Sindicato, pelas
críticas construtivas e sugestões. Foram muitos os cumprimentos ao resultado dos
debates, à campanha limpa, alegre, cheia de propostas e coerente com a história da
Atuante.
Agradecemos a imensa e honrosa quantidade de manifestações de apoio. As
declarações da presidência do Conselho Nacional de Saúde e dos dirigentes de três
grandes centrais sindicais e inúmeras entidades de trabalhadores, de diferentes
orientações políticas, foi um reconhecimento pelo nosso trabalho real em prol de
unidade na diversidade. A linda carta do sindicato e das lideranças da UERJ nos
encheu de emoção. Agradecemos também aos movimentos sociais, coletivos
populares e incontáveis trabalhadores e trabalhadoras que, individualmente ou em
grupo, fizeram questão de postar vídeos, fotos e declarações de voto e apoio à chapa
Atuante. A adesão espontânea e crescente à campanha foi motivo de grande alegria.
Reafirmamos que podem contar com nossa coerência, os compromissos assumidos
na campanha, a disposição de brigar pelo aprofundamento e ampliação da democracia
participativa na Fiocruz, um modelo em permanente construção, que precisa ser
vivenciado intensamente pelos trabalhadores, seja no Congresso Interno ou no
cotidiano de cada unidade. Contem com nossa postura dura e coerente nas
negociações com Governo em defesa dos trabalhadores, da Fiocruz e do SUS.
Continuaremos levantando as bandeiras e pautas aprovadas legitimamente em
assembleias, respeitando o desejo dos trabalhadores, num movimento inclusivo e de
busca pela unidade entre os servidores públicos e toda a classe trabalhadora.
Para isso, nosso sindicato deve seguir forte e representativo, unindo a luta ao convívio
amigável entre os trabalhadores, ampliando sempre a participação e transparência
que caracterizam a atuação da Asfoc-SN. Continuaremos zelando pelo equilíbrio
financeiro do Sindicato, prestando contas ao Conselho Fiscal e aos trabalhadores e
garantindo o uso prioritário dos recursos à luta sindical, pois ela é que pode nos trazer
melhorias e conquistas de salários, o aprimoramento das carreiras, a saúde do
trabalhador e a melhoria das condições de trabalho.
O momento é de grandes retrocessos a ameaças ao SUS, à ciência e aos direitos
sociais à legislação trabalhista e previdenciária. Precisamos estar todos juntos. Nesta
hora, os trabalhadores e as trabalhadoras da Fiocruz sabem que podem contar com
nossas posições responsáveis e combativas em defesa do direito à saúde, da ciência
e tecnologia, da sustentabilidade, da soberania nacional e, principalmente, da
população brasileira.
Por último queremos aproveitar a mensagem para alertar sobre as promessas e
cobranças, sem uma correspondência com a realidade. Veja a imagem das duas
prestações de contas das Chapas e analise onde está a falta de transparência.
Estamos questionando a Comissão eleitoral para que a origem dos recursos seja um
padrão a ser publicizado por ambas as chapas. Então tome cuidado com as denúncias
vazias sobre transparência mas que não tem uma prática coerente com o que é
cobrado e alarmado aos associados.

#ATUANTEFAZ
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Acesse nosso blog: sempreatuante.blogspot.com.br
Visite, curta e compartilhe a fanpage da ChapaAtuante !

