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CARTA /MANIFESTO – UNIDOS CONTRA A CORRUPÇÃO 

 

 

         O SINTEC-MA, na condição de entidade representativa da categoria dos Técnicos 

Industriais do Estado –Ma, cuja categoria é composta por trabalhadores que como a grande maioria do 

povo Brasileiro está numa luta constante pelo cumprimento no tempo e na quantidade de obrigações 

de natureza técnica, legal e institucional, tendo essas obrigações identificadas com uma pesada CARGA 

TRIBUTÁRIA e que apesar dos encargos recolhidos, e ainda tem que pagar pela Educação, Saúde ... 

cujos são garantidos minimamente pela constituição, e tendo em vista episódio que vão desde a 

apropriação indevida da coisa pública, até o desvio de recurso da merenda escolar que hoje mancha 

a soberania e dignidade do povo trabalhador, vem, por seu representante legal, em nome de seus 

diretores e filiados, assim como de toda a categoria, e tendo em vista o discutido e aprovado na 

Assembléia do dia 23/10/17, manifestar-se da forma a seguir: 

1) Externar o seu REPÚDIO ao atual quadro do desmandos praticados pelos autênticos 

representantes do povo, inclusive pelo alto comando do executivo, conforme operações PETROLÃO e 

MENSALÃO e LAVA JATO, a partir das denúncias investigações em curso e condenações já proferidas, 

externando ainda veemente protesto contra a privatização do PRESSAL. 

 

2) Ressaltar a falta de credibilidade que hoje prospera na quase totalidade do parlamento 

brasileiro, face as sucessivas denuncias e os atos de prevaricação por eles praticados, precedidos do 

desvio de vultosa sifrar que tem feito muita falta nos hospitais e nas escolas principalmente. 

 

3) Por fim, orientar toda a categoria para um posicionamento contra todo esse estado de 

caos que a frente e desafia os princípios e da cidadania: Não votar em nenhum desses políticos 

envolvidos nesse escândalo. E em não havendo nenhum candidato “FICHA LIMPA”, que possa gerar 

uma expectativa de reversão desse quadro que todos possam, segundo sua consciência, expressarem 

seu voto de protesto (anulá-lo ...) nas eleições de 2018, eliminando assim, esses políticos corruptos da 

vida pública brasileira. 

 

São Luis, 05 de Outubro de 2017.  

       Téc. Ind. João Batista Souza 

                VICE-PRESIDENTE 

 

   


