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Justiça libera venda da Eletrobras
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), cassou, nesta sexta (2), a
decisão de um juiz federal de Pernambuco que
suspendia os efeitos da MP 814/2017. A sentença
libera a privatização da Eletrobras e de suas subsidiárias. Em dezembro o processo foi interrompido
depois que uma liminar julgou inconstitucional
um artigo da MP 814, que autoriza, sem restrições,
a privatização das estatais. Fez isso devido à importância das estatais para a autonomia energética do país. O juiz argumentou que “o governo
federal não justificou a urgência de editar uma
MP, no apagar das luzes de 2017, que altera toda a
configuração do setor elétrico nacional”.
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Após recesso, foco é
desmonte da Previdência
O ANO legislativo começa para valer nesta segunda (5) com a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional. A Reforma da
Previdência, proposta pelo governo Temer por meio da PEC 287/16, será um dos temas centrais a partir de então. A intenção
do governo e seus aliados é aprovar, ainda este mês, a proposta que deixará trabalhadores públicos, privados e rurais cada vez
mais longe do sonho da aposentadoria.
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Salário menor que o mínimo

Sindseps denuncia que aposentados da prefeitura de Salvador vão ter ganhos reduzidos
POrtal CTB
imprensa@portalctb.org.br

APOSENTADOS da prefeitura de Salvador foram
surpreendidos com uma
correspondência enviada
pela Prefeitura Municipal de
Salvador, onde foram informados de que a comple-

Sinpro-MG: carnaval
da resistência

O BLOCO Intervalo, do
Sindicato dos Professores
de Minas Gerais (SinproMinas) estreia no carnaval
de rua de Belo Horizonte neste ano com o lema
“Resistência, unidade e
alegria!”. As professoras e
professores antecipam o
período oficial do Carnaval e desfilam a sua alegria
neste sábado (3), com concentração às 11h, na Praça
Negrão de Lima. O trajeto
seguirá com cortejo até a
sede do Sinpro Minas.

mentação salarial recebida
para que seus vencimentos
iniciais sejam equiparados
ao salário mínimo vigente
no país será extinta. A denúncia é do Sindicato dos
Servidores da Prefeitura do
Salvador (Sindseps). No texto enviado aos trabalhadores, assinado pela Diretoria
de Previdência da Prefeitura
de Salvador, a orientação
para a exclusão da complementação foi emitida pela

Procuradoria Municipal por
ser considerada indevida em claro prejuízo para
quem ainda recebe menos
que o salário mínimo vigente no país. “Estamos mobilizando os nossos colegas
aposentados prejudicados
e vamos à Justiça para fazer
com que a Prefeitura pague
todo o prejuízo acumulado
em caráter retroativo”, diz
Bruno Carianha, coordenador geral do Sindseps.

Pará: campanha
salarial unificada

AS TRABALHADORAS e os trabalhadores do serviço público estadual do Pará iniciam a Campanha Salarial
2018 unificados. O primeiro evento reuniu profissionais
de diversas categorias e ocorreu na sede do Sindsaúde-PA, com um seminário sobre como melhorar o serviço
público e a vida dos trabalhadores. Uma nova reunião foi
realizada na sede do Sintepp esta semana para definir a
pauta de reivindicações dos trabalhadores, informou Cleber Rezende, presidente da CTB-PA.

toque de classe

Sob ataque, SUS
faz 30 anos
Em 2018, o Sistema Único
de Saúde (SUS) completa 30
anos. Uma das maiores conquistas do povo brasileiro, o
SUS foi criado em 1988 pela
Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde
a toda a população brasileira. Em um país de dimensão
continental, os números do
SUS impressionam. Em 2016,
o SUS realizou mais de 1,5
milhão de cirurgias eletivas,
possui cerca de 330 mil leitos conveniados e realizados
e, por ano, realiza mais de 12
bilhões de internações e 4,2
bilhões de procedimentos
ambulatórias. Ou seja, por
ano, nosso Sistema Único de
Saúde atende o equivalente
à população da Espanha.
Em três décadas, o SUS
conquistou uma série de
avanços. Reconhecido internacionalmente pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), responsável por
98% do mercado de vacinas
do país; pelos números recordes de transplantes e
também por sua assistência
integral e totalmente gratuita para a população de
portadores do HIV e doentes
de Aids, renais crônicos, pacientes com câncer, tuberculose e hanseníase. O SUS
é um patrimônio nacional e
é dever todos lutar pela sua
sustentabilidade. Desde o
golpe parlamentar de maio
de 2016, o Sistema Único de
Saúde tem sofrido diversos
ataques que não têm outro
objetivo senão desmontá-lo
e privatizá-lo. Diante disso, é
nosso dever marchar contra
as sérias ameaças que apontam para esse desmonte.
Nosso SUS é uma referência
para o mundo. E por ele vale
a pena lutar e nos mobilizar!
Joanne Mota
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