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sem médicos

Saída de cubanos deixa 285
municípios ao deus-dará
Conselho de Saúde de Campinas/Divulgação

Bolsonaro ainda não tomou posse, mas já está
provocando notórios prejuízos ao país com suas
declarações e ameaças desastradas. Pelo menos
285 municípios de 19 estados brasileiros ficam
sem nenhum médico na atenção básica após o
encerramento da participação de Cuba no programa Mais Médico, segundo levantamento
preliminar do Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde. Rio Grande do Sul é o mais
lesado, com 92 municípios desassistidos.
O governo de Cuba determinou o retorno dos
médicos à Ilha em resposta às ameaças reiteradas por Jair Bolsonaro após a eleição. Cego pelo
ódio ideológico ao comunismo, o capitão reformado questionou a qualidade dos profissionais
cubanos, que em contrapartida são adorados
pela população a que servem, e afirmou que iria
alterar os termos do contrato do Mais Médico entre os dois países e a forma de remuneração dos
médicos. Quem vai acabar pagando o pato é o
povo, destacadamente nas regiões mais pobres.
Cartaz no Centro de Saúde do Jardim Rossin, em Campinas

centrais sindicais

Ação nacional de conscientização contra
a reforma da Previdência
Em ação nacional de conscientização que faz alerta sobre
os retrocessos embutidos na Reforma da Previdência de Temer/
Bolsonaro, as centrais sindicais
realizaram quinta-feira (22) o “Dia
Nacional de Reflexão e Mobilização em defesa da Previdência
e da Seguridade Social”, com assembleias, diálogo nas ruas com
a população e panfletagem nos

locais de trabalho, praças públicas
e ambientes de grande circulação.
“A ideia é mostrar ao trabalhador e trabalhadora o que esconde essa reforma. Ela não só acaba
com a aposentadoria, ela condena milhões a uma uma vida de
miséria e sufocará a economia de
mais de 4 mil municípios do país”,
alerta o secretário de Previdência,
da CTB, Jadirson Tadeu.
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O time
neoliberal de
Paulo Guedes
Paulo Guedes, guru e superministro da Economia
de Bolsonaro, está formando no entorno de sua pasta
um time de neoliberais que
promete radicalizar a agenda entreguista do governo
Michel Temer. Nesta quinta
ele anunciou os futuros presidentes do Banco do Brasil,
Rubens Novaes, e da Caixa
Econômica Federal, Pedro
Guimarães, expoentes do
pensamento privatista.
Novaes foi instruído na
mesma Universidade de Chicago (EUA) onde Guedes se
formou, instituição que ganhou a reputação de berço
do neoliberalismo mundial.
Ele já frequentava as reuniões da equipe de transição,
onde responde pelo programa de privatização. Já Pedro
Guimarães foi formado na
Universidade de Rochester
defendendo uma tese sobre
o processo de privatização
no Brasil e é sócio do banco Brasil Plural, que atua no
mercado de capitais.
A estes dois se somam
Joaquim Levy, indicado para
o BNDES, e Roberto Castello
Branco, que vai comandar a
Petrobras com a declarada intenção de privatizá-la, senão
integralmente ao menos em
parte, como prometeu Bolsonaro. Teremos ainda Roberto Campos Neto, diretor do
Santander, à frente do Banco
Central, e Monsueto de Almeida no Tesouro, função que já
exerce no atual governo.
O histórico dessas vedetes
do sistema financeiro sinaliza
para a continuidade da restauração neoliberal inaugurada
pelo golpe de 2016. Veremos
mais do mesmo neste terreno,
com o agravante do autoritarismo e da intolerância com
a oposição. Uma política que
fracassou em todo o mundo e
está apequenando o Brasil.
Umberto Martins é
jornalista, escritor
e assessor político
da CTB Nacional

Botijão de gás sobe e chega a
quase R$ 100 para o consumidor
Hoje, o custo de um botijão varia de R$ 70 a R$ 100. O reajuste em novembro foi de 8,5%,
quase o dobro da inflação anual
portal ctb
imprensa@portalctb.org.br

É assustador observar a evolução do aumento
do gás de cozinha no país
nos últimos 2 anos. A política de preços implementada pela gestão Michel

Temer penaliza os mais
pobres e pesa no orçamento de milhões de trabalhadores e trabalhadoras.
Vale lembrar que, de 2003
a 2015, o valor do botijão
de gás residencial era de R$
13,51 nas refinarias da Petrobras. O preço agora nas
refinarias é de R$ 25,07.
Perigo
Item indispensável às
famílias, os sucessivos aumentos não só tornam a
vida mais difícil, eles afe-

tam também a segurança,
seja alimentar ou física, já
que milhões foram obrigados a trocar o gás de cozinha pelo álcool ou lenha.
Essa substituição tem custado vidas e saúde. Informações publicadas na imprensa
pernambucana revelam que,
em julho deste ano, na Unidade de Queimados do Hospital da Restauração (HR), em
Recife, 90% das 21 pessoas
internadas se acidentaram
ao cozinhar com álcool.

Justiça freia
privatização

Unegro debate resistência
negra e combate ao racismo
Com o objetivo de fomentar ações para enfrentar o racismo, feminicídio,
LGBTfobia, intolerância religiosa e os ataques aos direitos trabalhistas, a Unegro
realizou nesta quarta (21),
no Município de Camaçari,
na Bahia, o debate “Resistência Negra, e as Estratégias de Luta Para Combater

a Opressão e o Racismo”.
“Nossa proposta é reforçar nosso debate em torno
destas pautas para nos posicionar melhor na luta em
curso. Empoderar, formar e
informar! Esses serão nossos
pontos de partida”, afirmou
o presidente da Unegro Camaçari, Naelson Pereira, durante abertura do evento.

Liminar concedida pela
juíza Raquel de Oliveira
Maciel, da 49ª Vara do Trabalho do RJ, suspendeu o
leilão de seis distribuidoras
de energia da Eletrobras localizadas nas regiões Norte
e Nordeste. A juíza também
determinou que as empresas apresentem estudos sobre os efeitos da proposta
de privatização, já solicitados pelas entidades sindicais, sob pena de pagamento de multa de R$ 1 milhão.
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