Filiada à

Diário da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

eletrobras

Por 11 votos a 3, a
Justiça do Trabalho
suspende privatização
A privatização das distribuidoras da Eletrobrás no Norte e Nordeste do país foi suspensa quinta-feira (16). Por 11 votos a 3, os
desembargadores do Órgão Especial do Tribunal Regional do
Trabalho do Rio de Janeiro acataram ação movida por sindicatos e, por ora, está suspenso o leilão marcado para o dia 30 de
agosto. Para o dirigente do Sindicato dos Urbanitários do Distrito
Federal (STIU-DF), Victor Frota, a decisão é uma grande vitória.
“Sabemos que essa batalha ainda não terminou, é preciso garantir nas urnas um projeto que retome a pauta do desenvolvimento, com o fortalecimento das estatais”.
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Presidente Adilson Araújo

corrida presidencial

ONU diz que Lula tem direito
a ser candidato

ACOLHENDO pedido dos advogados do
ex-presidente, o Comitê de Direitos Humanos da ONU determinou ao Estado
brasileiro que “tome todas as medidas
necessárias para que Lula desfrute e
exercite seus direitos políticos da prisão
como candidato nas eleições presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado à imprensa”. A decisão, anunciada

sexta-feira (17), é mais uma prova do
repúdio internacional à injusta condenação do maior líder popular da história do
Brasil. Para o ex-chanceler Celso Amorim
“este é um fato importantíssimo, resta
saber se o Brasil vai respeitar as normas
internacionais ou se vai fazer como os
nazistas na época do Hiltler, que dizia:
´tratados rasgam-se´”. As pesquisas in-

dicam que Lula seria eleito já no primeiro
turno, mas as classes dominantes que
promoveram o golpe de Estado de 2016,
pelo qual Temer usurpou a Presidência,
não querem Lula Lá porque sabem que
isto significa a revogação da reforma trabalhista e da EC 95, ou seja, a derrota e
reversão da agenda de restauração neoliberal imposta pelo governo ilegítimo.
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Sedin: nossa luta é
por um projeto que
olhe pela classe
trabalhadora

Educadoras e educadores estão mobilizados para participar
ativamente das eleições 2018
portal ctb
imprensa@portalctb.org.br

“A LUTA de nosso sindicato e de nós educado-

ras e educadores é por um
projeto que olhe pela classe
trabalhadora. Entendemos a
centralidade do ano de 2018
e sabemos o que está em
jogo nestas eleições”, declarou Claudete Alves, presidenta do Sedin (Sindicato
dos Educadores e Educado-

ras da Infância de São Paulo), durante reunião do Conselho de Representantes das
Escolas, nesta sexta (17).
O evento aconteceu
agora no Teatro Gazeta, em
São Paulo, reuniu cerca de
400 pessoas que avaliaram
a conjuntura, os desafios
da categoria em São Paulo,
os retrocessos com a gestão João Doria e o papel
que a classe trabalhadora
deve jogar em 2018.
“Temos pela frente um
grande desafio que é virar
essa página da história. Os
saldos do golpe são brutais, enquanto o rentismo
acumula bilhões, o Brasil
acumula desemprego, recessão, medo e miséria. A
hora é de entender qual o
nosso papel neste campo
de disputa. A resistência e
mobilização serão fundamentais”, afirmou o presidente da CTB, Adilson
Araújo, durante a mesa sobre conjuntura.

Negro e pardo são maioria
entre os desempregados
MORTALIDADE
MATERNA SOBE

A PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua)
divulgada quinta-feira (16)
mostra que negros e pardos lideram o ranking do
desemprego. No segundo
trimestre de 2018, o desemprego entre brancos ficou
em 9,9%, subindo para 14,4%
entre pardos e atingindo
15% na população negra.

No Nordeste, a subocupação, com jornadas inferiores a 40 horas semanais por
falta de outra opção, passa
de 35%. A reforma trabalhista agravou a situação ao
permitir e incentivar a precarização da mão de obra
e o emprego intermitente,
depreciando o trabalhador
e expondo-o à superexploração do empregador.

DADOS do Ministério da
Saúde mostram que a mortalidade materna aumentou.
Em 2016 foram registrados
64,4 óbitos por 100 mil. As
regiões Norte e Nordeste
concentram as taxas mais
altas (84,5 e 78) de falecimentos que ocorrem durante a gestação, parto ou
até 42 dias depois do nascimento. Até 92% dessas mortes são evitáveis e ocorrem
principalmente por hipertensão, hemorragia, infecções e abortos provocados.
As mulheres pobres são as
que mais sofrem pelo descaso com a saúde pública.

toque de classe

Grupo Abril:
falência à vista
Quarta-feira (15), o Grupo
Abril, que edita várias revistas – entre elas, a asquerosa
Veja –, ingressou com um
pedido de recuperação judicial. A solicitação é quase um
atestado de falência. Caso
não consiga novos empréstimos para refinanciar as suas
dívidas – que já somam R$
1,6 bilhão –, a empresa pode
fechar. Na semana passada,
mais de 800 profissionais foram demitidos.
Em entrevista ao site da
própria revista Exame, que
pertence ao grupo, Marcos
Haaland, novo presidente
executivo da empresa, tentou explicar a situação dramática decorrente da crise
econômica, da explosão da
internet, da perda de credibilidade das suas publicações
e da vexatória incompetência administrativa dos três
herdeiros de Roberto Civita.
Segundo o executivo, “na
Abril Comunicações a receita
total caiu de 1,4 bilhão de reais
há quatro anos para 1 bilhão
no ano passado, uma queda causada principalmente
pela redução da publicidade...
Com os resultados ruins já
há algum tempo, o nível de
endividamento da empresa
ficou elevado. O patrimônio
líquido se tornou negativo, e
operacionalmente passou a
consumir o caixa.” O rombo é
de R$ 1,6 bilhão.
Ou seja: novas demissões
poderão ocorrer nos próximos meses e até a extinção
da revista Veja, algo inimaginável até algum tempo
atrás, não está descartada.
Lamentável para centenas
de trabalhadores, inclusive
para alguns jornalistas que
insistem em chamar o patrão de companheiro e que
muitas vezes são mais realistas do que o rei!
Altamiro Borges
é jornalista
e presidente
do Centro de
Estudos da Mídia
Alternativa Barão
de Itararé.
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