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Presidente Adilson Araújo

10 de novembro

Roraima: protesto e
ato público em defesa
dos direitos
A CTB Roraima e os sindicatos da capital e do interior do estado, filiados à central, se organizam para o Dia Nacional de Mobilizações. O ato
na capital roraimense terá início no maior terminal de ônibus do Centro,
por onde milhares de trabalhadores passam todos os dias e se encerra
por volta de 11h com um ato público na Praça do Centro Cívico. O ponto
turístico é conhecido por manifestações e por ser o local dos três poderes no Estado. “Precisamos ecoar um grito de resistência. Precisamos
resistir e lutar por nossa Previdência, pelo fim do trabalho escravo e em
defesa de direitos que estamos perdendo a cada dia”, destacou a presidenta da CTB Roraima, Lucinalda Coelho.

EDUCAÇÃO

Por uma educação inclusiva
NA ABERTURA do 13º Congresso do Sindicato dos Educadores da Infância (Sedin), nesta quarta (8), em São Paulo, Claudete
Alves, presidenta do Sedin, ressaltou a importância do “Manifesto pela Educação Infantil no Brasil”, da CTB. “Pela primeira vez
uma central sindical defende a educação infantil”, afirmou. Para Marilene Betros, secretária de Políticas Educacionais da CTB,
“a educação infantil é a base de tudo para um desenvolvimento pleno das crianças”. Em seu discurso, Adilson Araújo, presidente da CTB, destacou que a educação infantil é “um direito universal consagrado na Constituição e fundamental para o país”.
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toque de classe

É preciso ir
além das
mobilizações
A reforma trabalhista, que
passa a vigorar a partir do sábado (11), é fruto da intransigência do presidente Michel
Temer, que não dialoga com
as centrais e governa contra os interesses nacionais.
O governo tem promovido
um verdadeiro desmonte do
Estado, intensificado com as
privatizações das estatais e
fragilização das condições
de trabalho e aumento do
desemprego. São ações que
atingem a todos: dos operários do chão de fábrica aos
magistrados do trabalho. Portanto, devemos resistir a todo
custo a essas medidas impopulares e maldosas contra a
classe trabalhadora brasileira.
Precisamos ir além das
mobilizações e alertar a população sobre o que está por
trás das reformas de Michel
Temer. A hora é de organização e de unidade em defesa
dos direitos e dos interesses
do nosso povo, da nossa soberania nacional, da Amazônia, do pré-sal, das políticas
públicas e da garantia de direitos. Temos de lutar contra
os cortes no orçamento das
áreas sociais, como educação
e saúde, e do sistema único
de saúde (SUS), para evitar
sua maior precarização, o que
levará maiores dificuldades
para o povo. Os trabalhadores brasileiros e o movimento
sindical atravessam um momento de grandes desafios,
que se traduz como resultado
do golpe ocorrido em 2016 e
leva o Brasil a amargar desemprego alarmante, avanço
da precarização, trabalho escravo e fim das conquistas sociais. Nosso objetivo é fortalecer o dia 10 de novembro, em
defesa dos direitos da classe
trabalhadora e do nosso povo.

Cléber Rezende
é presidente da
CTB-PA
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Privatização por decreto
Senadores exigem anulação
de ato baixado por Temer que
facilita venda de estatais
PORTAL CTB
imprensa@portalctb.org.br

EM SESSÃO no Senado, parlamentares pediram a anulação do Decreto 9.188/2017, editado
por Michel Temer, que
facilita as privatizações.
O decreto estabelece um
programa de venda de
ativos das empresas de
sociedades mistas, como
Banco do Brasil, Eletrobrás, Eletronorte, Banco
do Nordeste e Petrobras.
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Lí-

dice da Mata (PSB-BA) e
Lindbergh Farias (PT-RJ)
afirmaram que o Congresso não pode permitir
que o presidente privatize o país por decreto e
apresentaram projetos
para sustar os efeitos do
decreto presidencial. O

Ato unitário no Pará

AS CENTRAIS sindicais no Pará em parceria
com OAB, AMATRA8, FBP e
FPSM realizam na próxima
sexta (10) o Dia Nacional
de Mobilizações contra a
reforma trabalhista. A atividade no Pará faz parte das
ações nacionais em defesa
dos direitos da classe trabalhadora. De acordo com
Cleber Rezende, presidente
da CTB-PA, a reforma trabalhista, que passa a vigo-

rar a partir do sábado (11),
é fruto da intransigência do
presidente Michel Temer
que não dialoga com as
centrais e governa contra
os interesses nacionais. “O
governo tem promovido
um verdadeiro desmonte do Estado, intensificado
com as privatizações das
estatais e fragilização das
condições de trabalho e
aumento do desemprego”,
disse Rezende.

Serviço:
Horário: Concentração, às 8h
Local: no TRT8ª Região na Praça Brasil, seguindo em caminhada até o mercado do Ver-O-Peso.

consultor legislativo do
Senado, Luis Alberto dos
Santos, diz que o decreto
evidencia a sanha privatizante do governo e a
disposição de empregar
a Lei das Estatais para
justificar o desmonte das
empresas públicas.

METALÚRGICOS DO
RIO: NEGOCIAÇÃO
SEM RECUO

O SINDICATO dos Metalúrgicos do RJ conseguiu
fechar acordo coletivo com
manutenção de todos os
direitos trabalhistas. O aumento será de 3% no piso
salarial e 2% no salário do
Grupo-19.
O índice garante o aumento real para quase todos
os metalúrgicos, à exceção
do setor naval, que enfrenta
uma realidade econômica
difícil, com muitas empresas fechando ou demitindo.
O congelamento de investimentos da Petrobras quebrou toda a cadeia produtiva,
e o Rio vive uma crise ainda
maior, com o Estado sem capacidade para investir.
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