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queda das vendas mostra
uma economia estagnada
Estatísticas divulgadas nesta quinta-feira (13) pelo IBGE indicam que as
vendas do comércio caíram 0,2% em
outubro na comparação com setembro,
quando também foi registrado declínio
das atividades no ramo. Foi o pior resultado para o mês desde 2013.
Sinaliza um desempenho medíocre da
economia em 2018 e induziu novas revisões pessimistas para o resultado final do PIB, que deve fechar o ano com
um avanço não muito superior a 1%, o
que está bem aquém da necessidade e
potencialidades do Brasil, ainda mais
quando se considera que no biênio
2015-2016 o país sofreu a maior recessão de sua história, que sacrificou nada
menos que 7,2% do produto.

formação classista

CTB promove curso sobre emprego e democracia
A Secretaria Nacional de
Formação e Cultura da CTB
realiza no dia 31 de janeiro,
das 10h às 17h, no Sindicato
dos Comerciários do Rio de
Janeiro, localizado na Rua André Cavalcante, 33 - Lapa, o
curso presencial “Pleno emprego como fundamento da
democracia”. Será ministrado
pelo economista e professor
José Carlos de Assis e é inteiramente gratuito, tendo como
público-alvo os militantes de
sindicatos filiados e núcleos
da CTB. Faça sua inscrição no
Portal CTB.
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Servidores organizam luta
contra Funprev
Servidores públicos da Bahia
enviaram recado ao governo
contra reforma administrativa
portal ctb
imprensa@portalctb.org.br

Os dirigentes sindicais
e o conjunto dos servidores públicos agendaram
reunião na segunda-feira
(17) para decidir os próximos passos da luta contra
o Funprev, projeto de Lei
de Reforma Administrativa
da Bahia que prevê o aumento da contribuição dos
trabalhadores de 12% para
14% e a redução em 50%
do repasse do governo ao
Planserv. A proposta foi
aprovada quarta-feira (12).
Mais de 100 servidores
acampados no Plenário da
Assembleia Legislativa des-

de a tarde de terça (11) foram
impedidos de acompanhar a
votação que ocorreu no auditório do anexo às escondidas. Do lado de fora e sob o
sol quente, outros servidores
foram barrados por tropas da
polícia e proibidos de entrar
na suposta Casa do Povo.
“Vamos continuar lutando e analisar quais medidas
podem ser tomadas para

evitar que os trabalhadores
sejam penalizados e paguem mais esta conta, pois
já estamos sem reajuste
há quatro anos”, afirmou
a presidente do Sindsaúde
-BA, Ivanilda Brito. Ela ressaltou que o movimento
saiu fortalecido e conclamou a categoria a continuar unida e mobilizada pelo
reajuste salarial.

9 dos 22 ministros de Bolsonaro
têm pendências na Justiça

Seminário
de Pecuária
Familiar
Teve início nesta
quinta (13) o Seminário
de Pecuária Familiar, em
Arroio Grande, Rio Grande do Sul, promovido
pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura no Rio
Grande do Sul (Fetag-RS)
em parceria com a Seapi, Senar e Emater-Ascar.
O objetivo é incentivar
e trazer conhecimento
a pecuaristas familiares,
sendo que a programação contempla mais de
12 palestrantes.

A máscara de um governo limpo e que combateria
com unhas e dentes a corrupção caiu por terra. Além do
escândalo protagonizado pelo filho, Flávio, com movimentações ilegais de R$ 1,2 milhão, o time de Jair Bolsonaro
(PSL) já abriga pelo menos 9 réus ou investigados em ações
judiciais no comando de ministérios. É o que revela reportagem da Revista Carta Capital publicada quinta-feira (13).
Veja a lista dos ministros envolvidos em casos na Justiça:
Ricardo Salles (Meio Ambiente)
Tereza Cristina (Agricultura)
General Heleno (Segurança Institucional)
Onyx Lorenzoni (Casa Civil)
Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos)
Luiz Henrique Mandetta (Saúde)
Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia)
Marcelo Álvaro Antonio (Turismo)
Paulo Guedes (Economia)

toque de classe

Quero emprego
e direitos
O Brasil assiste desde a vitória de Jair Bolsonaro para
a Presidência da República
cenas dignas de um filme de
horror ou mesmo de uma
comédia de péssima feitura.
No tocante ao Trabalho, categoria fundamental para o
avanço social, a coisa é de
arrepiar os cabelos.
O presidente eleito oferta
aos milhões de trabalhadores
e trabalhadoras mensagens
de horror e pessimismo que
vão desde a chamada “carteira de trabalho verde e amarela” até afirmar que “é difícil ser
patrão no Brasil”.
Ora, vejam! A proposta de
aumentar a informalidade
no mercado de trabalho - ou
seja, menos direitos - confirma seu compromisso com os
patrões e piora o já desolador
cenário de desmonte nos direitos da classe trabalhadora
Lembremos que, além de
não ter acesso a nenhum direito, o trabalhador ou trabalhadora informal vê o acesso
à aposentadoria cada vez
mais distante, já que quem
trabalha por conta no Brasil,
hoje, é considerado contribuinte individual, o antigo
autônomo.
Bolsonaro voltou a afirmar
que “ser patrão no Brasil é
um tormento” para justificar
sua brutal ofensiva contra a
classe trabalhadora - grande
parte dela formada por seus
eleitores -, para assim fazer
novas flexibilizações nas leis
trabalhistas.
Bolsonaro encarna o que
há de pior e confirma a herança escravocrata de uma
elite atrasada que não gosta
do povo, que defende o Estado mínimo e fomenta a exclusão social. 2019 se aproxima e
com ele a certeza de que lutar
será norma para aqueles que
defendem trabalho, salário,
saúde, educação, moradia, lazer e acesso à cultura dignos.
Joanne Mota
é jornalista e
assessora da CTB
Nacional.
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