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CONGRESSO NACIONAL

Mídia golpista blinda Moro e quer
impedir CPI das delações premiadas

Os grandes meios de comunicação, liderados pela Rede Globo,
desencadearam uma furiosa campanha contra a CPI das delações
premiadas proposta pelo deputado
federal Paulo Pimenta (PT-RS, foto)
para investigar acusações veiculadas
na mídia contra o advogado curitibano Antonio Figueiredo Basto, um
especialista em delações premiadas
que teria recebido uma propina de
50 mil dólares mensais a título de

“taxa de proteção” dos doleiros Vinícius Claret e Cláudio de Souza.
Em torno das delações seletivas
colhidas no âmbito da Lava Jato
percebe-se a atuação de uma máfia,
mas a mídia golpista procura blindar
a operação comandada pelo juiz
Sergio Moro, que embora seja apresentado como um cidadão acima
de qualquer suspeita estabeleceu
estranhas e perigosas relações com
os EUA e o doleiro Alberto Youssef.

Governo entrega 70% das áreas
do pré-sal a estrangeiros

“É UM CRIME contra o Brasil e
seu patrimônio”, denunciou Fátima
Viana, dirigente da FUP e da CTB-RN,

ao criticar o PL 8.939/17, que permite
a entrega de até 70% das áreas da Petrobras no pré-sal para as multinacionais. “Um crime de lesa-pátria”, afirma
a dirigente.
Calculando um prejuízo que beira meio trilhão de reais (R$ 500 bi), o
engenheiro Paulo César Ribeiro Lima,
especialista em Minas e Energia, afirma que “a perda será enorme. Só de
participação especial, o estado e os
municípios do Rio de Janeiro podem
perder com esse substitutivo cerca de
R$ 80 bilhões”, avalia.

Pimenta conseguiu 190 assinaturas
para a CPI, mas muitos parlamentares, pressionados pela mídia, pela
extrema direita e o Palácio do Planalto, voltaram atrás e agora se movimentam para sabotar a iniciativa.
O pânico despertado nas forças golpistas pela investigação sugere que
há algo de podre na chamada República de Curitiba. A investigação
rigorosa dos fatos interessa ao povo
e à nação.

copa 2018
Quarta-feira – 20/06/2018

x
Dinamarca

09h

Austrália

x
França

12h

Peru

x
Argentina

15h

Croácia

2

JORNAL DA CTB

Quinta-feira 21.06.2018

www.portalctb.org.br

CTB com a Palavra entrevista
o presidente da CTB-PIauí

Elton Arruda avalia a conjuntura e aponta desafios para
movimento sindical pós-reforma. Confira:

Jornal da CTB: O país
atravessa um momento
adverso. Como a CTB-PI
avalia esse cenário?
Elton Arruda: O Piauí é
um Estado que depende
muito das políticas de inclusão e da ação do Estado
como indutor do desenvolvimento. A agenda ultra-

neoliberal de Temer pensa
que esse estado nada tem
a ver com a indução do
desenvolvimento. Nós da
CTB Piauí sentimos na pele
o agravamento da crise e
por isso entendemos que é
fundamental o debate sobre o papel do Estado no
desenvolvimento nacional
para corrigir as diferenças
regionais.
Jornal da CTB: Qual a
orientação da central para
este ano de eleição?
Elton Arruda: No Piauí
as forças oligárquicas tentam se rearticular e derrotar
eleitoralmente o governo
estadual, que é absolutamente divergente da orientação nacional do governo
Temer. Nosso foco será lutar e barrar as forças conservadoras. Além disso a
vice-presidenta da CTB-PI,
Elisângela Moura, é pré-

-candidata a deputada estadual com grande chance
de vitória. Um importante
apoio para a CTB e para os
movimentos sociais e sindical.
Jornal da CTB: Criada
em 2007, a CTB é uma central jovem. Qual o saldo da
luta no Piauí?
Elton Arruda: A nossa
central é jovem e combativa, nasceu alinhada aos
pensamentos mais avançados e no Piauí tem sua
marca construída a partir
da proposição de um sindicalismo que seja capaz de
superar os obstáculos atuais, garantir renovação dos
quadros dirigentes sindicais
e também reforçar a luta
por um Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento
com foco na valorização do
trabalho no campo e na cidade.

Crise
humanitária

UNIDADE E RESISTÊNCIA MARCAM
O 9º CONGRESSO DA FETAG-BA
“UNIDADE e resistência devem ser nossas armas na luta
de hoje”, afirmou Adilson Araújo, durante o 9º Congresso
Estadual da Fetag-Ba, aberto nesta terça (19). O evento reúne mais de 600 delegados e delegadas, dirigentes de centrais sindicais, lideranças de diversos movimentos sociais,
além de parlamentares de vários municípios baianos.
“O 9º Congresso já é vitorioso e aprofunda a reflexão
não só sobre as questões candentes da base, mas também
sobre o cenário de crise que o país atravessa, avaliando a
ação sindical desenvolvida pelo MSTTR no país e no estado”, ressaltou o presidente licenciado da Fetag-Ba e pré-candidato a deputado estadual, Cláudio Bastos.

A CRISE do sistema capitalista assola o mundo
e uma de suas facetas é a
grave crise humanitária.
Dados da ONU para Refugiados apontam que, em
2017, 69 milhões de pessoas em todo o mundo
deixaram suas casas e procuraram abrigo em outras
nacionalidades. O relatório
também indica que essa já
é considerada a maior crise
de refugiados desde a Segunda Guerra. Na América
Latina, o Brasil é o país com
maior número de refugiados e solicitantes de refúgio (148.645 em 2017).

toque de classe

Fatos e versões
Enquanto o governo
ilegítimo anuncia uma
nova peça de propaganda
com versões adocicadas
da nossa dura realidade
para fazer crer que o golpe está melhorando a vida
dos brasileiros, a Fundação
Getúlio Vargas (FGV) divulgou dados do seu Monitor
do PIB que sinalizam uma
queda de 0,4% da produção no trimestre terminado em abril deste ano.
As versões provenientes do Palácio do Planalto estão cada vez mais
descoladas e distantes
da vida. O desastre que o
comportamento objetivo
da economia desenha é o
produto final da restauração do projeto neoliberal,
que apesar de rejeitado e
derrotado nas urnas desde 2002 veio na carona do
golpe de Estado de 2016 e
é imposto ao país à revelia
da vontade e dos interesses do povo.
Temer transferiu mais
de R$ 200 milhões de verbas destinadas a investimentos sociais para gastar
com publicidade e a propaganda mentirosa do governo, na vã esperança de
reduzir o índice recorde de
impopularidade. Enche as
burras do PiG (Partido da
Imprensa Golpista), mas
colhe resultados pífios.
Os fatos falam mais alto
do que as versões e não há
como tapar o sol com peneira. Os golpistas agravaram sobremaneira a crise
econômica, política e institucional que aflige a nação.
A recuperação da economia e do nível de emprego
pressupõem a reversão da
atual política econômica,
revogação da política fiscal
e da contrarreforma trabalhista, revisão das desonerações, reforma tributária
progressiva e substancial
aumento dos gastos e investimentos públicos.
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