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Presidente Adilson Araújo

movimento sindical

10 de agosto: ato
nacional em defesa
do emprego
Lideranças das principais centrais sindicais se reuniram
nesta quarta (4), na sede do Dieese, em São Paulo, para
discutir, entre outros assuntos, a organização da mobilização nacional do dia 10 de agosto.
Na pauta do movimento, a retomada do desenvolvimento, a defesa do patrimônio nacional e a geração de
postos de trabalho no país. A CTB foi representada pelo
secretário-geral, Wagner Gomes, e o secretário de Relações Internacionais, Nivaldo Santana.

economia

Indústria recuou
ao nível de 2003

O IBGE registrou uma queda de 10,9% na
produção industrial brasileira em maio,
a maior desde dezembro de 2008 mês
em que o país sentiu mais fortemente os
impactos da crise mundial do capitalismo
detonada pelos EUA. O instituto destaca
em nota que o resultado fez a economia
recuar “a nível próximo ao de dezembro
de 2003, ficando, dessa forma, 23,8%
abaixo do ponto recorde alcançado em
maio de 2011”. A produção de bens duráveis encolheu 27,4%, a maior queda na
séria histórica do segmento iniciada em
2002. A greve dos caminhoneiros determinou em grande medida o desempenho
deprimente do setor, uma vez que desencadeou uma crise de abastecimento, escassez de insumos e estrangulamento do
processo de distribuição das mercadorias,
provocando com isto a paralisação da produção em muitos ramos (24 dos 26 ramos
pesquisados registraram queda das atividades). O governo golpista teve inegável
responsabilidade tanto na greve dos caminhoneiros, que poderia ser contornada
por negociações, como também, por extensão, no dramático tombo da indústria.
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toque de classe

Torcer pela
seleção e pelo
bem do Brasil
A bola começou a rolar nos
gramados russos no dia 14 de
junho. A seleção brasileira vem
ganhando a confiança da torcida aos poucos. Empatou na
estreia e engrenou três sucessivas vitórias por dois a zero,
classificando-se para as Quartas de Final da 21ª Copa do
Mundo de Futebol, na Rússia.
Se vencer a Bélgica, o Brasil poderá participar da sua
12ª semifinal num campeonato em que ergueu a taça cinco vezes, ficou em segundo
lugar outra duas. Esteve entre
as três melhores seleções em
outras duas vezes e ficou em
quarto lugar também duas.
Ganhar ou perder faz parte
do esporte, mas na vida e na
política é preciso estar atento
e forte para não dar chance ao
inimigo de dominar o campo
e atacar os direitos conquistados com muito suor da noite
para o dia como o desgoverno
Temer vem fazendo desde que
assaltou o poder em 2016.
É preciso se ligar porque
os congressistas estão aproveitando a Copa para aprovar
projetos que afetam negativamente a vida de todo mundo,
sem que as pessoas se atentem para isso. Dilapidam o patrimônio nacional, mantêm o
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva preso, sem nenhuma prova de nada do que o
acusam e tentam de todas as
formas omitir os seus ilícitos e
abusos de poder com Supremo Tribunal Federal e tudo.
Então torça para o Brasil
ser campeão pela sexta vez na
Copa do Mundo, mas lute para
o nosso país ser campeão em
respeito aos Direitos Humanos, à Justiça e na igualdade
de direitos, ganhando todos
os campeonatos da educação, da saúde e da produção
de alimentos saudáveis.
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Privacidade na internet
O relatório do deputado Orlando Silva visa proteger a
privacidade das pessoas
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A COMISSÃO de Assuntos Econômicos (CAE)
do Senado aprovou nesta
terça-feira (3) parecer favorável ao PLC 53/2018, que
regulamenta o tratamento
de dados pessoais no Brasil, tanto pelo poder público
quanto pela iniciativa privada. A proposta segue agora
para o Plenário em regime
de urgência. “Numa economia cada vez mais baseada
na comercialização dos dados pessoais coletados pela
internet, é um direito fundamental proteger a privacidade e garantir que cada pessoa decida se ela autoriza ou
não o tratamento de seus

dados; se sim, para quê, por
quem, em que condições e
por quanto tempo”, defende
Renata Miele, coordenadora
do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC).
A proposta já foi aprovada por unanimidade na
Câmara. Os deputados
aprovaram o relatório apresentado pelo deputado
federal Orlando Silva (PC-

doB-SP), baseado no projeto 5276, um dos últimos
encaminhados ao Congresso pela ex-presidenta
Dilma Rousseff. Elaborado
na mesma plataforma do
Marco Civil da Internet, o
projeto recebeu o apoio de
mais de 60 organizações e
entidades ligadas aos setores do comércio, comunicação, internet e também
da associação de Procons.

PERSEGUIÇÃO
POLÍTICA

Mais um aumento do gás
NO MÊS passado, estados brasileiros registraram
um aumento de queimaduras causadas pela substituição do gás pelo álcool
no preparo de alimentos.
O motivo é o alto preço do
botijão, que chegou a subir
200% em muitas regiões.
Pressionado pela opinião
pública e pela denúncia dos
centros de saúde do Ceará
e de Pernambuco, o governo cogitou adotar uma política de subsídio às famílias
de baixa renda para aliviar o

custo do produto no orçamento familiar. Não avançou. Ao invés disto, anunciaram mais um aumento.
A Petrobras vai reajustar o
botijão de 13 kg em 4,4%
nas refinarias. Com isso, o
preço sobe dos atuais R$
22,13 para R$ 23,10. O preço para o consumidor final,
porém, é bem mais salgado.
Em algumas cidades o valor
do botijão de 13 kg supera
R$ 80,00, com o repasse de
tributos e margens abusivas
das distribuidoras.

A JUSTIÇA do Equador
decretou a prisão preventiva do ex-presidente do país,
Rafael Correa (na foto com
Lula), acusado de participar
de suposto sequestro de
um ex-deputado opositor
em 2012. Correa é um político de esquerda defensor
do bolivarismo criado por
Hugo Chávez. Foi ele quem
entre outras coisas concedeu asilo a Julio Assange,
protegendo-o dos EUA.
Agora ele também é vítima
de lawfare e perseguição
política, tal como Lula e
outros líderes progressistas
da América Latina.
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