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lula livre

Deputados portugueses apelam
ao STF pela libertação de Lula

Vinte e dois parlamentares portugueses, eleitos por diferentes legendas (Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista de Portugal e Partido
Ecologista “Os Verdes”), encaminharam
ao Supremo Tribunal Federal do Brasil
(STF) um apelo pela liberdade de Lula
em que denunciam o caráter político
do seu julgamento. No documento, eles
afirmam que a prisão do ex-presidente
coloca em causa “o princípio da presunção de inocência universalmente reconhecido em processo penal” e apontam
“a existência de uma chicana judiciária
de caráter político visando impedir Lula
da Silva de se candidatar às eleições
presidenciais”.

movimento sindical

Chapa da CTB vitoriosa na
eleição dos Correios

COM 2.624 votos, 52% do total, a Chapa 3 - Resistência e luta para manter as conquistas, apoiada pela CTB, venceu a eleição
no Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo nesta quinta (12). Participaram do pleito mais de 5 mil trabalhadores.
O presidente da CTB-SP, Rene Vicente, e o secretário de Formação da CTB e dirigente do Sintect-RJ e da Findect, Ronaldo Leite,
comemoraram o resultado, após acompanharem a eleição e a contagem dos votos na sede do Sintect-SP, na capital paulista.
“52% dos votos em um universo de quatro chapas demonstram o excelente trabalho que os companheiros cetebistas têm feito junto às bases. O projeto tem sido cumprido. E na atual conjuntura, esta presença dos sindicalistas nas bases é fundamental
para mostrar a importância do trabalho sindical”. afirma Vicente.
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Inflação piora vida dos mais pobres

O índice, o maior desde 1995,
reforça um quadro preocupante de piora da economia
Portal CTB
imprensa@portalctb.org.br

INDICADOR de Inflação
por Faixa de Renda divulgado pelo Ipea (Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada) na última semana revela que nos últimos
11 anos (de julho de 2006
a outubro de 2017), a inflação dos mais pobres apre-

sentou uma variação de
102,2%, bastante superior à
observada na faixa das famílias de renda mais alta,
de 86,3%.
Ao comentar o índice,
em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, a economista Laura Carvalho afirma
que a inflação de junho foi a
maior desde 1995 e afetou,
para pior, os mais pobres.
O IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor

Amplo) foi de 1,26% refletindo a alta dos alimentos

e combustíveis. Ela diz que
este índice somado à alta
do dólar reforça um quadro
preocupante de novas altas
e de piora da economia.
“O Indicador de Inflação
por Faixa de Renda divulgado pelo Ipea (Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada) revela que a alta
da inflação se abateu mais
sobre os mais pobres do
que sobre os mais ricos. Enquanto o índice que se baseia na cesta de consumo
das famílias de renda alta
passou de 0,38% em maio
para 1,03% em junho, a inflação sentida pela faixa de
renda muito baixa subiu de
0,41% para 1,5%”, ressaltou.
Da inflação total que
atingiu as famílias de renda muito baixa, 0,76%
resulta da alta no preço
dos alimentos, que foi de
2,03% no mês, em parte
pelos efeitos da crise de
abastecimento.

BANCÁRIOS CLASSISTAS
DENUNCIAM DESMONTE
DO BANCO DO BRASIL

Projeções em queda

EM nota, publicada nesta sexta (13), a coordenação dos Bancários Classistas denuncia mais um
ataque da gestão Michel Temer, que agora tenta
desmontar a Cassi (Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil).
“O BB iniciou uma campanha para gerar pânico
no funcionalismo, ataca a Cassi, promove o assédio organizacional, tudo para ver se o funcionalismo vota no fim da Solidariedade, da paridade na
gestão e da proporção no financiamento - 60% do
BB e 40% dos funcionários”, indica a nota. Leia a
íntegra da nota no Portal CTB.

CONFIRMANDO projeções anteriores e índice já indicado pelo
Banco Central, o PIB deste ano previsto pelo governo recua mais uma
vez para 1,6%. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda,
Eduardo Guardia, em entrevista ao
“Estadão” nesta quinta (12). Ele afirmou que após ampla análise o governo decidiu alterar sua previsão
dos atuais 2,5% para 1,6%. Guardia
indicou que a nova projeção deve
ser apresentada no relatório bimestral de receitas e despesas, que deve
ser divulgado até o dia 22 de julho.

toque de classe

A importância
do serviço
público
Não é de hoje que alguns
setores da sociedade questionam o papel do Estado e
de seus servidores no atendimento à população. Para
muitos, o Estado deveria,
apenas, contribuir para “não
atrapalhar o mercado” e deveria privatizar e terceirizar ao
máximo, o que responde aos
interesses empresariais, mas
não aos do povo.
Nesta toada, acaba sobrando para o funcionalismo
a pecha de culpado pelos
supostos “desequilíbrio nas
contas” e “inchaço da máquina”. A falta de uma visão de
gestão focada no bem-estar
das pessoas, e voltada tão
somente para o atendimento
do que quer o mercado, deixa a população à deriva.
Porto Alegre, por exemplo, está suja, abandonada
e insegura; a população em
situação de rua cresce com
a crise e sofre com o frio e a
fome sem ter o respeito e o
atendimento que precisa; nos
postos e hospitais, faltam profissionais e condições para o
atendimento adequado; na
educação, uma nova rotina
escolar piora a qualidade do
ensino; e os servidores veem
suas carreiras e seus direitos
atacados por projetos de lei,
parcelamentos que vem e vão
e falta de reajuste. No Estado,
Sartori quer vender nosso patrimônio, segue não investindo nas áreas essenciais e continua atacando os servidores.
É preciso que tenhamos
claro que os serviços públicos e seus trabalhadores e
trabalhadoras não são os responsáveis pela crise. O que
queremos é mais dignidade,
direitos e igualdade para todo
o povo e o serviço público é
central para tornar esse sonho uma realidade concreta.
Abigail Pereira
foi secretária
da Mulher
Trabalhadora da
CTB Nacional e é
vice-presidenta do
PCdoB-RS.

EXPEDIENTE: Jornal da CTB fundado em 06 de setembro de 2017 | Publicação da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - Endereço: Rua Cardoso de Almeida, 1843 - Sumaré – São Paulo – SP
| CEP: 01251-001 | Fone: (11) 3106.0700 | Site: www.portalctb.org.br | Email: imprensa@portalctb.org.br | Presidente (em exercício): Divanilton Pereira | Secretária de Imprensa: Raimunda Gomes | Editor: Umberto
Martins | Designer Gráfico: Danilo Ribeiro | Equipe: Joanne Mota; Láldert Castello Branco; Marcos Aurélio Ruy; Natália Rangel; Ruth de Souza. Os textos assinados são de inteira responsabilidade dos autores.

