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Estados
reduzem
investimentos
pela metade
ESTUDO do Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão ligado ao Senado federal, revelou nesta segunda (13) que o investimento
dos estados no país caiu ao patamar dos anos 1990, um dos mais baixos da série histórica iniciada em 1982. De 2014 para
cá, o valor investido em infraestrutura, saneamento básico, obras de hospitais e escolas e na compra de equipamentos para
pesquisa foi reduzido de R$ 57,4 bilhões (1% do PIB) para R$ 28,7 bilhões (0,5 do PIB). A situação vai se agravar em 2018, já que
com a “PEC do teto”, os investimentos do ano que vem ficarão limitados ao que foi investido neste ano. O efeito vale também
para o governo federal e os municípios. Uma das conhecidas consequência da severa redução de investimentos na década de
1990 foram os “apagões”, que obrigaram o país a impor um radical racionamento de energia elétrica. Saiba mais no Portal CTB.

bahia

Governo abre concurso
para professores

Após várias reuniões, insistentes reivindicações, demonstrações
das necessidades da rede estadual
pública da Bahia, a APLB-Sindicato
sente-se vitoriosa após anúnco do
governo Rui Costa: haverá concurso
para professores e coordenadores
pedagógicos. O edital foi publicado
na edição do Diário Oficial do Estado da sexta-feira (10). Serão 3.096
vagas para o cargo de professor e
664 vagas para o cargo de coordenador pedagógico. A seleção para
os cargos de professor e coordenador pedagógico será composta por
três etapas: provas objetivas, prova
discursiva e prova de títulos para os
candidatos habilitados na primeira
etapa da avaliação.
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Grife condenada

M.Officer pode ser proibida de
vender em SP por dez anos
Portal ctb
imprensa@portalctb.org.br

A 4ª TURMA do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP) condenou a M5
Indústria e Comércio,
dona da marca M. Officer, por submeter trabalhadores a condições
análogas à escravidão.
Com a decisão aprovada
quarta (8), a grife de luxo
pode ficar proibida de
comercializar roupas no

Comerciários
conquistam
aumento real
O SINDICOMERCIÁRIOS
e o Sincopeças, ambos
do Rio Grande do Sul, fecharam acordo coletivo
2017/2018 para os comerciários do setor com aumento real de 2.7% retroativo
à data-base. As cláusulas
sociais, estabelecidas no

Estado de São Paulo por
até 10 anos. A empresa terá que pagar R$ 4
milhões por danos morais e mais R$ 2 milhões
pelo chamado dumping
social, quando uma empresa se beneficia dos
custos baixos resultantes da precarização do
trabalho. Em 2014, seis
trabalhadores bolivianos
que produziam peças
para a marca foram resgatados em condições
degradantes - com jornada de de 14 horas e
recebendo de R$ 3 a R$
6 por peça produzida.
acordo anterior, foram reafirmadas. “É importante
destacar que além de conquistarmos um aumento
real para a categoria, conseguimos manter as cláusulas sociais como, por
exemplo, auxílio creche,
auxílio escolar, quinquênio, piso para comissionados e pré-aposentadoria
de 12 meses. Isso diante
da pressão patronal e da
reforma trabalhista prestes
a entrar em vigor”, avalia
Silvio Frasson, presidente do Sindicomerciários.
A convenção coletiva dos
comerciários do setor de
peças vale para Caxias do
Sul, Nova Pádua, Flores da
Cunha e São Marcos.

Tragédia na
fronteira entre
Irã e Iraque

NO ÚLTIMO domingo
(12), um terremoto de magnitude 7,3 na escala Richter
atingiu a fronteira entre o
Irã e o Iraque e deixou mais
de 400 mortos e 6.700 pessoas feridas nos dois países.
A CTB emitiu uma nota,
assinada pelo presidente e
pelo secretário de Relações
Internacionais da entidade
sindical, Adilson Araújo e
Nivaldo Santana, se solidarizando com a população
dos dois países, os amigos e
familiares das vítimas desta
tragédia, e se coloca ao lado
do povo e do movimento
sindical classista na região.

SAÚDE PIORA
COM TEMER
FOI divulgada nesta
segunda (13) a pesquisa
DataPoder360 que avalia
a situação da saúde no
país (encomendada pela
Associação da Indústria
Farmacêutica de Pesquisa). Segundo o levantamento, 68% das pessoas
acreditam que os serviços de saúde pioraram.
O questionário foi aplicado para 4.133 pessoas
em 178 municípios das
cinco regiões do país. Os
hospitais têm aprovação
de 39% dos usuários e
somente 15% avaliam os
planos de saúde como
positivos. Já a Farmácia
Popular, criada em 2004,
na gestão Lula, teve avaliação positiva de 58%
dos pesquisados.

toque de classe

Educação é
essencial
Hoje vivemos contínuos
ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras
com retrocessos na educação
como a Lei da Mordaça que se
apresenta, dissimuladamente,
por Escola Sem Partido. Mas
como temos consciência política e cidadã do nosso valor
social, porque sabemos que
as condições culturais, éticas
e humanas da sociedade precisam do trabalho consciente
do profissional da educação
que promove o desenvolvimento social e impulsiona
o avanço do conhecimento técnico-científico e, por
conseguinte, o crescimento
econômico. Uma pesquisa
recente feita pelo Sindicato
dos Professores do Estado de
Goiás (Sinpro-GO) nos mostra
que os professores do setor
privado, em geral, trabalham
em mais de um nível de ensino. A investigação revelou
que 57,2% dos entrevistados
consideram sua remuneração péssima ou ruim, 39,7%
boa, e apenas 3,1% ótima ou
excelente, sendo que, 63,9%
dos profissionais pesquisados
são mulheres e trabalham na
educação básica.
Muito preocupantes são
os dados oferecidos pela pesquisa do Sinpro-GO em relação à valorização profissional.
Apenas 10% dos professores
se sentem valorizados pela
sociedade. Mas, apesar do
desfavorável contexto exposto, os milhares de professoras
e professores continuam a
alfabetizar crianças, a formar
a cidadania dos jovens e a
profissionalizar adultos, com
muita determinação e garra.
Acumulamos força para enfrentar os desafios gigantes a
nós impostos por essa época
de evidentes retrocessos. Juntos podemos muito mais.
Railton
Nascimento Souza
é professor de
filosofia no ensino
médio e superior e
presidente da CTBGO e do Sinpro-GO
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