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Direção da CTB manifesta solidariedade a Cuba
Dirigentes e assessores da CTB foram ao consulado de
Cuba em São Paulo na tarde desta quarta-feira (21) manifestar a solidariedade da Central à decisão do governo revolucionário da Ilha socialista de encerrar sua participação
no programa Mais Médico em função das ameaças e provocações do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Guiado por um
arcaico anticomunismo, o líder da extrema-direita prometeu
mudar as regras do contrato fechado entre os dois países e
depreciou a qualidade dos profissionais cubanos. “Foi uma
decisão dolorosa para nós”, ponderou a cônsul Ivette Martinez Leyva, “mas não havia outra saída”. Ela comentou que “a
população brasileira recebeu muito bem os cubanos”.

mobilização nacional

Hoje é dia de luta em defesa
da sua aposentadoria
ESTA quinta-feira, 22 de novembro, será
um dia marcado pela mobilização unitária
das centrais sindicais em defesa da aposentadoria e contra a reforma da Previdência proposta por Temer e Bolsonaro,
orientada para a completa privatização do
sistema. Serão realizadas panfletagens,
atos de protesto, assembleias e abordagens de esclarecimento nas capitais e diversas cidades brasileiras.
Será a primeira manifestação da campanha permanente em defesa da Previdência Pública, que foi lançada em 12 de novembro na sede do Diesse, em São Paulo,
por oito centrais sindiciais (CTB, CUT, Força Sindical, Intersindical, CSB, Conlutas,
NCST, CGTB e UGT). No próximo dia 26 os
sindicalistas voltam às ruas para escrever
um novo capítulo da campanha com manifestações em defesa da aposentadoria e
contra a extinção do Ministério do Trabalho diante das sedes do INSS e Superintendências Regionais do Trabalho.
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toque de classe

Resistir, para
permanecer
O Dia da Consciência Negra
foi comemorado na data da
morte de Zumbi dos Palmares,
em 20 de novembro. A data foi
incluída no calendário escolar
nacional em 2003 e em 2011 a
Lei 12.519 instituiu, oficialmente, o Dia Nacional de Zumbi e
da Consciência Negra.
O 20 de novembro, no Brasil, marca também o início da
Campanha dos 21 dias de Ativismo Pelo Fim da Violência
contra a Mulher. Os dados são
dolorosos. No período de 2003
a 2013 houve um aumento de
54% no número de assassinatos de mulheres negras enquanto houve redução em 10%
na quantidade de assassinatos
de mulheres brancas.
A cada três mulheres presas
duas são negras num universo
de 37,8 mil detentas – quantidade que se elevou em 545%
entre 2000 e 2015, de acordo
com o Infopen Mulher.
As práticas racistas e sexistas
impõem obstáculos às mulheres. E nos momentos de crise
são elas as que mais sofrem,
em particular as mulheres negras. Seja pelo maior índice de
violência doméstica cometido
contra nós, seja por ver ainda
na política mulheres mortas
por denunciar a estrutura que
envolve e mata, como é o caso
de Marielle Franco, brutalmente
executada em março deste ano.
O Dia da Consciência Negra
é um esforço de bases sólidas
de setores dos movimentos
negro e social que reconhecem o processo histórico de
opressão e de desvalorização
e identificam a contribuição
real da população negra ao desenvolvimento de nosso País.
Marchamos e marcharemos,
unidas pelo protagonismo de
nosso povo, por democracia,
por direitos e pela liberdade.
Artigo completo no Portal CTB.
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CTB Pará organiza luta em
defesa da aposentadoria
Em reunião, na última segunda (19), a CTB Pará, junto com
as demais centrais, aprovaram agenda de mobilização e
luta para este fim de ano
portal ctb
imprensa@portalctb.org.br

“A DEFESA da aposentadoria e o reforço da resistência contra a agenda da
extrema direita é o norte
da CTB Pará para o próximo período. A mobilização
será total”, afirmou Cleber
Rezende, presidente da
CTB no estado, após reunião do Fórum das Centrais
e Dieese na segunda (19),
em Belém/PA.
Ele informou que foi
aprovada ampla agenda de
mobilização e luta nesta

reta final de 2018. Confira:
Dia 22/11 - Ação de
conscientização nas ruas
contra a proposta de Reforma da Previdência e suas
consequências;
Dia 26/11 - Ato, às 9h, na
porta da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego (SRTE) em defesa
da aposentadoria, do Ministério do Trabalho e con-

tra as reformas;
Dia 03/12 - Dieese apresentará o Mapa do Emprego do Pará, a partir das 9h
(local a ser definido).
Dia 05/12 - Audiência
com o governador eleito
Hélder Barbalho para debater a conjuntura no estado
e apresentar as reivindicações da classe trabalhadora
paraense.

PRIVATIZAÇÃO
DA PETROBRAS

O NOVO presidente
da Petrobras ainda não
assumiu o cargo, mas
já defendeu a privatização ‘urgente’ da estatal.
Considerado ultraliberal como Paulo Guedes,
Roberto Castello Branco disse em artigo ser
“inaceitável” que estatais
invistam em atividades
que podem ser desempenhadas pela iniciativa
privada. O atual presidente da petrolífera, Ivan
de Souza Monteiro, deixa
o comando da empresa
em 1º de janeiro de 2019.

XX CONSIND COMEÇA NO
DIA 22 DE NOVEMBRO
COMEÇA na próxima quinta-feira (22) o XX Conselho Sindical (Consind) da Contee, que será realizado
em Brasília até o dia 24 de novembro. O presidente
nacional da CTB, Adilson Araújo, participará da mesa
de abertura e debaterá a conjuntura e os desafios do
movimento sindical.
Na programação estão incluídos debates sobre a
conjuntura nacional e internacional, as modificações
estruturais do movimento sindical, a arrecadação sindical e a reestruturação sindical, a proposta de sustentação financeira da Contee e a organização do
Congresso Extraordinário da Confederação (Conatee),
previsto para março de 2019.
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