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economia

Setor de serviços desabou
O IBGE divulgou sexta-feira (13) mais uma
notícia deprimente sobre o desempenho
da economia brasileira em maio. O setor de
serviços, que responde por 70% da ocupação no Brasil, caiu 3,8%. A queda se soma ao
recuo da indústria, que despencou 10,9%, e
à redução de 0,6% das vendas no comércio.
Entre as principais causas do desastre econômico destaca-se a greve dos caminhoneiros, que provocou interrupção da circulação
de mercadorias tanto para consumo final dos
indivíduos, desabastecendo lojas e supermercados, quanto para o consumo produtivo – matérias-primas, acessórios, insumos,
componentes e peças usadas por indústrias
que tiveram de paralisar a produção.
A realidade está induzindo a uma revisão
generalizada das previsões sobre o crescimento do PIB deste ano, que se ocorrer
deve ficar abaixo de 1%. É mais um saldo
negativo na conta do governo golpista presidido por Michel Temer, campeão mundial
de impopularidade.

sala virtual

CTB debate conjuntura política e desafios
Nesta terça (17) o presidente da CTB
em exercício, Divanilton Pereira, entrevista o dirigente sindical colombiano
Joaquín Romero. Será tema do bate-papo a recente eleição presidencial da
Colômbia, que elegeu o direitista Iván
Duque ao mesmo tempo em que resultou num significativo avanço eleitoral da esquerda; a ameaça aos acordos de paz celebrados no país durante
o governo de Juan Manuel Santos e a
realidade das Farc hoje, que após 50
anos de guerra civil participaram pela
primeira vez de uma eleição no país.
Maiores informações no Portal CTB.
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toque de classe

De fracasso em
fracasso
A economia vai de mal a
pior, na contramão das falsas promessas feitas pelos
golpistas que derrubaram
Dilma a pretexto de combater a corrupção e reverter
a crise econômica. Segundo informações divulgadas
sexta-feira (13) pelo IBGE o
setor de serviços, que responde por mais de 70% do
PIB e da ocupação no Brasil,
despencou 3,8% em maio. O
instituto já havia informado a
queda de 10,9% da indústria
e de 0,6% das vendas no varejo. Os investimentos desabaram: -11,3%. É uma pá de
cal no otimismo forçado e
inconsistente difundido pelo
Palácio do Planalto e o PiG.
Os números sinalizam
uma queda do PIB no segundo trimestre deste ano. Todas
as previsões, que embutiam
uma aposta infeliz na política
de restauração neoliberal, estão sendo revisadas para baixo. O cenário é de incertezas
e falta de confiança generalizada. Só uma coisa é certa. O
governo ilegítimo conseguiu
piorar todas as áreas em que
se meteu: piorou no social,
piorou na política, piorou na
corrupção (instituindo uma
cleptocracia no Brasil), abusou do entreguismo e piorou
na economia.
Temer é um desastre completo. Não admira que seja,
hoje, o presidente mais impopular do mundo, embora o
cara de pau faça de conta que
não se importa muito com
isto. O fato é que de fracasso
a fracasso ele vai conduzindo
a nação brasileira ao abismo,
destruindo os direitos sociais
e minando os fundamentos
da soberania e do desenvolvimento. É um carrasco do
povo a serviço das classes e
forças sociais mais obscuras e
reacionárias do país.
Umberto Martins é
jornalista, escritor
e assessor político
da CTB.
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Bancos não assinam pré-acordo;
Proposta só em 1º de agosto
Banqueiros continuam lucrando, e muito, na crise, enquanto bancários lutam para
preservar conquistas
Portal CTB
imprensa@portalctb.org.br

ASSIM como no primeiro
encontro, a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos)
não assinou o pré-acordo
para manter a validade da
CCT (Convenção Coletiva
de Trabalho) durante a 2ª
rodada de negociação com
o Comando Nacional dos
Bancários, ocorrida nesta
quinta (12), em São Paulo.
Apesar de se negarem
a assinar a ultratividade, os
bancos aceitaram o calendário de negociações proposto pelos bancários e prometeram apresentar uma

proposta final para a categoria até o dia 1º de agosto.
Para o presidente da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe, Hermelino
Neto, a mobilização será
fundamental. “Vamos fazer
um grande esforço para
encerrar as negociações
com avanços até o dia 1º
de agosto, assim teremos
tempo para homologar um

acordo e garantir os nossos direitos antes do dia 31”,
afirmou Neto.
Ele afirma que não há
motivo para os bancos
negarem os itens da pauta. Principalmente por não
passarem por crise. De janeiro a abril de 2018, Itaú,
Banco do Brasil, Bradesco e
Santander lucraram, juntos,
R$ 16,3 bilhões.

Encontro Estadual
de Comunicação
A CTB Bahia convoca
toda a sua base para o 2º Encontro Estadual de Comunicação, que será realizado no
dia 28 de julho no Sindicato
dos Comerciários da Bahia,
em Salvador, às 13h. “Será
um encontro muito importante para todos, pois iremos
debater sobre a importância
da comunicação sindical na
atual conjuntura, além do
planejamento do trabalho
da CTB Bahia, então contamos com a presença de
todos no dia 28”, enfatiza o
diretor de Comunicação da
CTB Bahia, Emanoel Souza.

CENTRAIS DEBATEM
SAÚDE DO TRABALHADOR
EM reunião no última dia
11 de julho, o Fórum Nacional das Centrais Sindicais
em Saúde do Trabalhador
e Trabalhadora (CTB,CUT,
Força Sindical, NCST, UGT e
CGTB) debateu saídas para
o enfrentamento do avanço da precarização com a
reforma trabalhista.
Na oportunidade, fo-

ram criados dois Grupos
de Trabalho (GT) temáticos. “É uma iniciativa muito importante, já que a
reforma trabalhista foi um
golpe contra a saúde do
trabalhador que poderá ter
consequências
trágicas”,
enfatizou o assessor do
Sindmetal Jaguariúna, Eduardo Martinho Rodrigues.
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