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argentina

Greve geral é a reação
ao acordo com o FMI
A ARGENTINA amanhece em greve nesta
quinta-feira (14). A paralisação foi convocada pela Central dos Trabalhadores da
Argentina (CTA), sindicatos dos caminhoneiros, organizações dos movimentos sociais e de pequenas e médias empresas. É
contra o acordo do governo neoliberal de
Maurício Macri com o FMI, que submeterá o
país a uma dieta macroeconômica recessiva, temperada pela redução dos investimentos públicos e nociva para o mercado
de trabalho e os direitos sociais.
“A dignidade não se negocia”, é o lema
do protesto, apoiado em nota pela CTB,
que saudou “a unidade do movimento
sindical argentino na justa defesa dos
direitos trabalhistas e sociais ameaçados e contra as políticas neoliberais alinhadas aos interesses dos EUA e de seus
aliados. Todo apoio aos trabalhadores e
trabalhadoras e ao povo argentino!”

eletrobras

Em resposta a Maia, eletricitários
mantêm greve contra privatização
Em resposta às declarações do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM/RJ), que prometeu acelerar a tramitação do Projeto de Lei 10332/18, que autoriza a venda de
seis distribuidoras da Eletrobras na região Norte e Nordeste, os trabalhadores e trabalhadoras da Eletronorte deliberaram pela continuidade da greve.
“Estamos lutando pela soberania e segurança energética do nosso país. A nossa paralisação é pelo direito ao
acesso à energia para toda a população brasileira”, enfatizou o diretor do STIU-DF e dirigente da CTB, Victor Frota.
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toque de classe

Não querem
nosso bem, mas
os nossos bens
No sermão que pregou
em Salvador, em 1640,
na posse do Marquês de
Montalvão como vice-rei
do Brasil (Sermão da Visitação de Nossa Senhora),
padre Antônio Vieira usou
palavras fortes, que continuam atuais mesmo tendo passado mais de três
séculos e meio.
Vieira atacou os governantes enviados pelo rei
de Portugal que “não vêm
cá buscar nosso bem, vêm
cá buscar nossos bens”. E
os comparou às nuvens
que se formam sobre a
Bahia mas vão chover em
lugares distantes: “Pois,
nuvem ingrata, nuvem injusta, se na Bahia tomaste essa água, se na Bahia
te encheste, porque não
choves também na Bahia?”
As palavras de Vieira
continuam extremamente atuais e próprias para
descrever o entreguismo
do governo golpista de
Temer, cujo caráter antinacional pode ser visto
novamente no leilão do
Pré-Sal. Um verdadeiro
festival de entreguismo e
favorecimento às empresas estrangeiras.
A questão principal é o
ultraje à soberania nacional, a entrega da riqueza
brasileira que enfraquece a economia do país,
entrava o crescimento, o
emprego, o bem estar dos
brasileiros. Um crime de
lesa pátria, retorno à situação colonial descrita por
padre Vieira, em que estrangeiros vêm aqui buscar não nosso bem, mas
nossos bens. Leia artigo
completo no Portal CTB.
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CTB:

Como você avalia a luta
em defesa dos direitos e
contra o retrocesso?
Sandra Leitão: Avalio
de maneira muito positiva. Direitos são conquistas da luta de um povo e
sua evolução e manutenção depende do enfrentamento das entidades e
movimentos que juntos
somam forças contra a
barbárie. A CTB tem sido

um braço forte dessa
trincheira de resistência.
Jornal da CTB: O
movimento sindical sofre forte ataque. Como a
CTB-TO está enfrentando
essa realidade?
SL: O movimento sindical em Tocantins não
se difere dos demais, as
terceirizações avançam,
as negociações com o
trabalhador
individualmente igualmente, vemos
a ampliação de carga horária e cooptação de líderes sindicais. São algumas

situações bem nítidas no
estado e a CTB tem buscado sensibilizar e convencer os trabalhadores
e sindicatos a unir forças
para o enfrentamento. A
disputa ė injusta frente ao
patrão com os trabalhadores fragmentados. Não
nos furtaremos de lutar.
Jornal da CTB: Nestes
10 anos a CTB cresceu.
Qual o saldo da luta no
Tocantins?
SL: A CTB já é um símbolo de luta. A CTB-TO
sempre direcionou seu
projeto na organização,
com a criação de sindicatos, e formação. Agora, o
foco é a inserção em outras bases de luta e defesa
de direitos como a participação em conselhos de
controle social. O saldo é
evolutivo sem perder o
tripé: fortalecimento da
classe trabalhadora, formação de lideranças e
participação social.

Bancários iniciam
negociação dia 28

Manutenção dos direitos é
o foco das negociações
FRENTE ao cenário de
crise e retirada de direitos
pós-reforma trabalhista, os
trabalhadores priorizam a
manutenção das conquistas nas campanhas salariais. A análise é do Dieese.
O Departamento revela
que 63,3% das campanhas
salariais de 2017 obtiveram aumento acima da
inflação. Outros 28,6% ga-

rantiram só a reposição do
INPC e 8,1% ficaram abaixo.
O problema maior está nas
incertezas causadas pela
nova legislação trabalhista,
que fragiliza as relações de
trabalho, deixando os empregados vulneráveis. Diferente do cenário verificado
entre 2006 e 2014, quando
a média de acordos positivos chegou a 90%.

A PAUTA dos bancários
para a campanha nacional
2018 foi entregue nesta
quarta-feira (13) à Fenaban.
A primeira rodada de negociações ocorre em 28 de
junho, pela manhã. Banco
do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa também receberam as pautas específicas,
mas somente o BNB agendou a primeira negociação.
Será em 27 de junho, pela
manhã, em Fortaleza. A expectativa agora é sobre as
definições do BB e CEF.
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