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Filiada à

temer a jair bolsonaro

“Quanto mais privatizar
eu acho melhor”
O presidente sem voto Michel Temer afirmou na quinta-feira (6) que a política de privatização do futuro “super
ministro” da Economia, Paulo Guedes, pode ser boa para
o país. “Privatização é algo que deu certo no Brasil. Portanto, quanto mais privatizar eu acho melhor”, disse Temer em
mensagem a Jair Bolsonaro. A declaração foi dada em entrevista a jornalistas da imprensa estrangeira, no Palácio da Alvorada. Vale
lembrar que Temer sempre deixou claro que queria privatizar tudo o
que pudesse e entregar o patrimônio nacional ao capital estrangeiro.
Inclusive os bancos públicos que, desde 2016, têm sido desmontados.
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Centrais promovem atos
nesta terça-feira
Em reunião realizada na sede da CTB em São Paulo na sexta-feira (7) o fórum das centrais sindicais ratificou a convocação de
manifestações contra a extinção do Ministério do Trabalho para o dia de amanhã (11). Os atos serão realizados em várias capitais do país nas portas das Superintendências do Trabalho (antigas DRTs).
O presidente da CTB, Adílson Araújo, orienta as lideranças e militantes da Central a participar ativamente dos atos unificados
e não medir esforços para garantir seu sucesso nos estados. “A extinção do Ministério do Trabalho é mais um golpe na classe
trabalhadora que não devemos permitir, vamos à luta”, conclamou.
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toque de classe

Tarefas para o
sindicalismo
A nossa luta é para evitar
que direitos históricos sejam
retirados e preservar as entidades da classe trabalhadora.
Mais uma vez, calma. Muitos
sindicatos sobreviveram a
duas ditaduras (Estado Novo
e o Golpe de 64) e à terceira
revolução tecnológica. Provavelmente vamos sobreviver ao Governo Bolsonaro e
à Revolução 4.0. Então vamos à resistência.
Neste sentido…
A luta mais geral deve
ocupar um papel relevante. Cada entidade e presidente já têm que se dispor
a disputar um mandato na
Câmara Federal, pois, independente da nossa opinião
sobre a eficácia histórica ou
não do parlamento, é neste
lugar que acontece a disputa pelos direitos da classe
trabalhadora, além das ruas.
É hora de maior contato
com a base todo dia. Visitar as fábricas, lojas, locais
de trabalho e trabalhadores
avulsos diariamente. Para
isto tem que ser montada
uma estratégia de comunicação de agitação e propaganda do sindicato e da luta.
Reforçar o Diap, Dieese e
Diesat. Temos que fazer formação com os trabalhadores,
combater esta ignorância que
se abateu sobre o Brasil.
Cultivar alianças! Mesmo
que o sindicato não possa
se expor em algumas situações, existem movimentos
que devem ser apoiados
como os estudantes, luta
por moradia, dentre outros.
Reforçar o jurídico! Manter uma boa assessoria, alimentar contatos com juízes
e militantes do direito é fundamental.
Vamos à luta! Pois a vitória é nossa! Leia artigo completo no Portal CTB.

Esdras Gomes é
jornalista sindical.

CTB Ceará em luta contra a
demissão de 4500 cobradores
A categoria luta contra a instalação de um serviço que
descarta a presença do cobrador na Grande Fortaleza
portal ctb
imprensa@portalctb.org.br

“Somamos força com
a luta dos 4.500 cobradores
de ônibus que sofrem com
a ameaça de demissão. O
Sindicato já avisou que não
deseja fazer greve, ´por
enquanto´. A atual gestão
precisa receber as lideranças do movimento e, juntos, encontrar uma saída”,

INSS na mira
de Paulo
Guedes
O Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) está
na mira do “super ministro da
Economia” de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Informações divulgadas nesta sexta
(7) dão conta que, a partir
de 2019, o INSS passará a
integrar o “Superministério”
da Economia, pasta que vai

afirmou Luciano Simplício,
presidente da CTB Ceará,
durante participação na
luta da categoria, na última semana, em Fortaleza,
que reuniu trabalhadores e
trabalhadoras de 20 sindicatos no centro da capital.
Segundo o Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará, o objetivo
da categoria é conseguir
uma reunião com o prefeito de Fortaleza, Roberto
Cláudio, para discutir a situação. O sindicato alega
que motoristas e cobradores tentaram várias vezes
incorporar os atuais ministérios da
Fazenda, Planejamento e Indústria e
Comércio Exterior.
Caso se concretize, o futuro
ministro comandará a área de
Previdência desde
a elaboração de
políticas, como a
proposta de reforma, até a gestão da
área, com o atendimento ao público. Atualmente, o
Instituto Nacional
do Seguro Social
é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social.

uma audiência com o prefeito, e com o Sindicato das
Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado do
Ceará (Sindiônibus), porém
nunca foram recebidos.
De acordo com a categoria, as mudanças já
acontecem em algumas
linhas e têm causado desconforto para alguns passageiros que, desinformados, aguardam o coletivo
mas só podem seguir viagem se o pagamento for
realizado eletronicamente
através do Passe Card ou
da carteira de estudante
com crédito.

Justiça suspende
venda de 34 campos
Na última sexta (7), Justiça do
Trabalho suspendeu decisão do
Conselho de Administração da estatal Petrobras e barrou venda de 34
campos de petróleo terrestres no
Rio Grande do Norte. O juiz Carlito Antônio da Cruz suspendeu por
90 dias, a negociação. Os campos
haviam sido negociados com a brasileira 3R Petroleum por 453,1 milhões de dólares, e a assinatura do
contrato era prevista para esta sexta.
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