POR UMA DIRETORIA COLEGIADA PROPORCIONAL

Defendemos que a Diretoria Colegiada do SINDSAÚDE-RN volte a ser
composta de forma proporcional, ou seja, que todos os grupos que disputam a direção
do sindicato tenham assento na Diretoria de acordo com o percentual de votos que
tenham na eleição. Desta forma todos os grupos estarão contemplados.
O SINDSAÚDE-RN teve direções colegiadas proporcionais de 1994 a 2003
quando passou à direção majoritária em 2003. Nesta forma de gestão, a chapa que
obtiver mais votos na eleição ocupa todos os cargos da Diretoria, como ocorre hoje.
Ao longo dos últimos anos vimos as oposições ligadas a CUT e CTB deixarem
de se organizar na base do SINDSAÚDE-RN e, basicamente, passarem a existir grupos
de oposição ligados a CSP-CONLUTAS. Foi o que vimos ocorrer nas duas últimas
eleições, com exceção da corrente sindical organizada pelo POR (Partido Operário
Revolucionário) que ainda reivindica a CUT.
A quase totalidade dos grupos de oposição que se organizaram para disputar a
direção do SINDSAÚDE-RN reivindicam a CSP-CONLUTAS, seus princípios e seu
estatuto.
Mas se estamos todos dentro da CSP-CONLUTAS, o que nos divide?
Mediante a difícil conjuntura em que vivemos onde há um avanço significativo
da direita e da extrema direita sobre os direitos dos trabalhadores e sobre a democracia,
é necessário que se faça um esforço para unificar todas e todos que se propõe a dirigir
nosso sindicato.
O sindicato é uma FRENTE DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS e
não uma correia de transmissão de um partido, de um grupo ou de pessoas. As propostas
apresentadas pela Diretoria atual do SINDSAÚDE-RN são na sua maioria para
fortalecer a democracia em relação à base e dentro das instâncias de deliberação. A
PROPORCIONALIDADE vem coroar a democratização do SINDSAÚDE-RN, fazendo
com que todos os grupos organizados possam ter voz durante os 3 anos de mandato da
nossa entidade.
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