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3º seminário Jurídico

“Saímos mais preparados
para o enfrentamento”,
diz presidente da CTB
“Foi um debate rico e que nos deixa mais preparados para a luta política e ideológica em curso”, diz
presidente nacional da CTB, Adilson
Araújo, ao final do 3º Seminário Jurídico da Central, ocorrido entre os
dias 29 e 30 de novembro.
O dirigente destaca que os trabalhos não se encerram com o fim do
seminário. “Atividade revelou uma

cenário brutal e nos apresentou dados e exemplos que podem direcionar nossa estratégia de luta a partir
de já. Lembrando que, ainda que o
nosso projeto seja pela valorização
do trabalho, geração de emprego e
distribuição da renda, a luta se dá
em diferentes frentes, o que nos
cobra criatividade, unidade, resistência ainda maiores”, finalizou.

Centralidade do Trabalho
Ao fazer a avaliação da atividade, Magnus Farkatt, assessor Jurídico da CTB
Nacional, destacou que o conteúdo do
seminário, ainda que intenso, fortalece nossos dirigentes em um momento
crucial. “Saímos mais fortes ideologicamente e mais preparados para
construir nossos planos de ação na
esfera nacional e estadual”, afirmou.
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Carteira verde e amarela põe
fim à Justiça do Trabalho
A nova carteira de trabalho
proposta por Bolsonaro retira
direitos trabalhistas e acaba
com a Previdência Social
portal ctb
imprensa@portalctb.org.br

A proposta de carteira
de trabalho verde e amarela abre caminho para a
cassação da competência
da Justiça do Trabalho e o
fim da própria Justiça do
Trabalho. A afirmação é da
desembargadora do TRT da
2ª Região e secretária-geral da Associação Nacional

dos Magistrados da Justiça
do Trabalho (Anamatra),
Dra Silvana A. M. Ariano,
que participou nesta sexta
(30) da mesa “A decisão do
STF sobre a terceirização de
serviços e suas consequências para os trabalhadores e
organizações sindicais”, no
3º Seminário Jurídico da
CTB, em São Paulo.
Durante sua fala, ao citar
a escritora e filósofa Hannah
Arendt, a desembargadora
reiterou que “o sujeito trabalhador tem direito a ter direitos. Essa deve ser a luta permanente. É preciso entender

o que gravita no imaginário
social e assim atuar de forma
mais contundente no embate em curso”, emendou.
Ao final da sua explanação, ela destacou que o
movimento sindical sempre teve e terá no Direito
do Trabalho um motor para
a luta. “Diante das mudanças em curso, precisamos
identificar e usar, a nosso
favor, as contradições do
sistema para fazer o enfrentamento e assim garantir e avançar com mais
direitos”, defendeu a palestrante.

Palestra discute relação
entre trabalho e tecnologia

Ajudar na compreensão de como surgiu a ideia
de que existe um desemprego permanente causado pela progressiva automação da produção. Este
foi um dos principais objetivos do professor Nuno
Teles durante a palestra
Tecnologias e automação:

as transformações no
mundo do trabalho,
nesta segunda (03/12).
A palestra Tecnologias e automação:
as transformações no
mundo do trabalho é
uma iniciativa do Departamento Socioeconômico do Sindicato
dos Bancários da Bahia.
Nuno Teles é doutor
em Economia pela Universidade de Londres
(SOAS), mestre em Economia Internacional e
Regulação pela Universidade Paris 13.

Crise eleva pedidos
de afastamento
Dados do INSS alertam
que somente nos primeiros
noves meses de 2018 foram
concedidas 8.015 licenças
para tratamento de transtorno
mentais e comportamentais
adquiridos no ambiente do trabalho, um crescimento de 12%
em relação a 2017. O diretor
técnico do Dieese, Clemente
Ganz Lúcio, atribui a alta à crise
econômica, desemprego e impactos das novas tecnologias.

A partir desta sexta (30), o
Portal CTB reproduzirá as Notas Internacionais diárias produzidas pela socióloga e cientista política Ana Prestes, que
reproduzimos no Toque de
classes desta edição.
Notas internacionais - 30 de
novembro de 2018
- A prisão do governador do
Rio de Janeiro ontem (29) foi amplamente divulgada pela imprensa internacional. New York Time,
Washington Post, Clarín, El País,
BBC, Le Monde... entre outros.
- Sobre o encontro com John
Bolton, Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, no dia de
ontem (29), Bolsonaro comentou que quer uma “grande aproximação” com Washington e que
existe a possibilidade de Trump
vir à sua posse em 1º. de janeiro.
Bolton também trouxe um convite de Trump para uma visita
oficial do presidente, após empossado, aos EUA. Ainda segundo Bolsonaro, os dois falaram
sobre geopolítica, questão armamentista, Venezuela e Cuba.
- Presidente Macron, da França, se referiu ontem à “mudança
política” no Brasil e se disse contrário a firmar acordos com países que não respeitam o Acordo
de Paris e que não se comprometem a agir contra os efeitos
das mudanças climáticas.
- Dez anos após a formação da plataforma do G20, no
enfrentamento da crise econômica mundial de 2008, está
emperrada a possibilidade de
um documento final no encontro que começa hoje em Buenos Aires. O conflito entre EUA
e China está no centro do impasse. Só neste ano de 2018, os
encontros do G7 e da APEC não
conseguiram chegar a documentos finais consensuais, devido à postura norte-americana.
- Trump cancelou mesmo
seu encontro com Putin durante o G20. O cancelamento
foi justificado pela recusa russa
de devolver as três embarcações ucranianas apreendidas
no estreito de Kerch, mar de
Azov, na península da Criméia.
Ana Prestes
é socióloga e
doutora em
ciência política.
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