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Lula encontra sindicalistas

As principais lideranças do movimento sindical se reuniram com o ex-presidente Lula nesta segunda (22), no
Instituto Lula, na capital paulista. Os sindicalistas foram levar sua solidariedade ao líder petista, dois dias antes do
julgamento que irá analisar o recurso do ex-presidente contra a condenação imposta pelo juiz Sergio Moro no caso
tríplex, em processo da Operação Lava Jato. O presidente da CTB, Adilson Araújo, expressou todo seu apoio à campanha pelo direito do ex-presidente ser candidato nas eleições deste ano e destacou que reagir à arbitrariedade no
caso Lula é resistir ao recrusdescimento da direita e da ofensiva neoliberal no país.

CTB: governo insiste no falso
déficit da Previdência
No tudo ou nada para aprovar a proposta de reforma da Previdência Social que acaba com a aposentadoria de milhões
de brasileiros, o governo desenterrou nesta segunda (22) o
discurso do déficit do sistema previdenciário. Desde o início,
a CTB combate este falso argumento, noticiado com amplo
apoio da grande mídia. “Nosso desafio é mostrar que o alardeado déficit da previdência é falso – o que ocorre é desvio
de recursos para outras finalidades - e que a reforma da
previdência não vai ajudar no ajuste fiscal – o ajuste é para
já, enquanto que o impacto dos cortes na previdência levam
20 ou 30 anos para ser sentido”, diz o secretário nacional de
Previdência da CTB, Jadirson Tadeu.
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desmonte do serviço público

toque de classe

Para dirigente da CTB, extinção de cargos é um ataque
sem precedentes à categoria
Ruth de Souza
ruth@portalctb.org.br

DESDE QUE assumiu o
poder, o governo de Michel
Temer vem desenvolvendo ações para promover o
desmonte do serviço público no Brasil. O que os servidores enfrentam hoje é um
ataque sem precedentes.
Medidas como a elevação
da contribuição previdenciária de 11% para 14% (MP
805/17), o congelamento
de investimentos em áreas
como saúde e educação
por 20 anos (EC95), o veto
ao PL 3831, que acabou

O mundo está
de olhos bem
abertos
com a conquista da negociação coletiva no serviço
público, e agora o decreto
que extingue mais de 60 mil
cargos de servidores, são
o início de uma tragédia
anunciada. “Esse decreto
tira qualquer possibilidade
de crescimento ou manutenção do Estado e dos serviços. Ele abre precedentes

difíceis de recompor. O governo Temer nunca chamou uma reunião ampla
com os servidores, as centrais, para negociar. A nossa
resposta será uma ampla
mobilização”, declarou João
Paulo Ribeiro (JP), Secretário do Serviço Público e dos
Trabalhadores Públicos da
CTB.

Brasil: 5 bilionários detêm riqueza SE: SINDIFISCO
igual a de 100 milhões mais pobres INDICA GREVE

NO BRASIL, entre 2016
e 2017, o número de bilionários passou de 31 para
43. Hoje, cinco bilionários
brasileiros possuem patrimônio equivalente ao da
metade mais pobre da população do país (ou seja, de
100 milhões de pessoas).
No período, a riqueza da
minoria bilionária cresceu
13% e chega a US$ 549 bilhões em 2017. Os números
são do relatório chamado
“Recompensem o trabalho,
não a riqueza”, da ONG bri-

tânica Oxfam apresentado
durante o Fórum Econômico Mundial, que se reúne
em Davos, na Suíça, a partir
desta terça (23). De acordo
com o levantamento, 82%
de toda a riqueza mundial
gerada entre setembro de
2016 e setembro de 2017
ficou nas mãos do 1% mais
rico da população, enquanto a metade mais pobre do
globo, que equivale a 3,7
bilhões de pessoas, não foi
beneficiada com nenhum
crescimento.

O SINDICATO do Fisco de Sergipe (Sindifisco)
anunciou assembleia no
dia 31/1 para decidir se
fará greve no dia 1º de fevereiro, caso o governo
estadual atrase e parcele
salários dos aposentados e
pensionistas. Para o diretor
de Comunicação do Sindifisco, Abílio Castanheira, a
paralisação dos serviços é
“a única linguagem que o
governo reconhece”, para
atender os pleitos dos servidores. “Há quatro anos o
governo estadual não reajusta salários. E pela segunda vez consecutiva parcelou o 13º salário”. O ato do
Sindifisco contou com o
apoio da CTB-SE.

O mundo está olhando o
Brasil. De um lado, uma minoria que lucra com a miséria
alheia. De outro, uma maioria
que não é movida pelo desejo de concentração de renda,
de entrega dos patrimônios
nacionais e pela retirada de
direitos do povo trabalhador.
Teremos mais um episódio
no próximo dia 24, quando
será julgado o recurso do
ex-presidente Lula, que concluiu seu governo com 85%
de aprovação.
Lula vem sendo sistematicamente vigiado e perseguido por promotores, juízes
e grande mídia. É objeto de
uma ação judicial injusta por
ser um dos símbolos da busca por um país menos desigual e menos dependente
dos opressores de sempre.
De um país que comece a
mudar a realidade em que
apenas cinco pessoas detenham 82% de toda a riqueza. A acusação é de que o
ex-presidente teria ganhado
um apartamento no Guarujá.
Nada foi provado, e o apartamento foi recentemente
empenhado pela OAS, dona
do imóvel, para pagar uma
dívida.
Por outro lado, as pesquisas eleitorais e a força da
recente Caravana “Lula pelo
Brasil” indicam a crescente esperança do povo em
ver Lula reeleito. E crescem
a mobilização nacional e a
forte solidariedade internacional. São juristas, militantes,
cientistas, artistas, sindicalistas se manifestando por
diferentes formas. O mundo
não fecha os olhos para a população brasileira, e brilham
na expectativa de que se faça
justiça de verdade.
Denise Motta Dau é assistente social e diretora do
Instituto Lula
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