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Presidente Adilson Araújo

luta no campo

Assalariados Rurais de
Petrolina filiam-se à CTB
EM ASSEMBLEIA realizada nesta sexta
(20), o Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Assalariados Rurais (STTAR), em Petrolina (PE), aprovou por
unanimidade sua filiação à CTB. “Estamos felizes de fazer parte desta família
cetebista. É uma grande conquista para
todos”, afirmou a presidenta Lucilene
Santos, Leninha.
“Essa filiação marca o início de um novo
tempo, o qual terá como horizonte um
projeto alternativo de desenvolvimento
rural. Juntos, o STTAR e a CTB, travaremos um caminho de luta pelo avanço e
conquistas das bandeiras que a categoria defende historicamente”, afirmou o
presidente nacional licenciado da CTB,
Adilson Araújo.

pioneirismo e resistência

Sindicato dos Estivadores comemora 100 anos
Nesta sexta (20), o Sindicato dos Estivadores do Estado do Espírito Santo completou 100
anos de história. E celebrou a data em grande
estilo, com o lançamento de um selo comemorativo e o batismo da avenida onde fica a
sede da entidade com o nome da categoria:
A avenida da República passa a se chamar Av.
dos Estivadores.
O sindicato foi criado em 1918 e era formado por ex-escravos, imigrantes, migrantes nordestinos e ex-marinheiros que trabalhavam
nos portos. “A longevidade e força do Estiva,
hoje, se deve justamente a esta pluralidade e
pela edificação do princípio da ajuda-mútua
como norte em suas lutas”, diz o presidente
do Sindicato, José Adilson Pereira.
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Diferença de tarifa entre
bancos chega a 260%
Os reajustes são, pelo menos,
cinco vezes superior à inflação oficial
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PESQUISA da Fundação
Procon-SP divulgada julho
aponta que existem diferenças de até 260% no custo de
tarifas bancárias praticadas
nas seis instituições financeiras analisadas: Banco do
Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e
Santander. Foram comparados os valores dos serviços
prioritários e os pacotes padronizados vigentes em 6 de
junho de 2018 com os de 6
de junho de 2017.
Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)
os reajustes são, pelo menos, cinco vezes superior à
inflação oficial do período,
que ficou em 4,39%.

O Bradesco, que aumentou o custo de 28 tarifas, foi
o que apresentou maior reajuste (102,53%) no serviço
de Cartão de Crédito Básico
– Pagamento de contas.

Inflação de julho é
a maior desde 2004
MANOBRAS
ANTIDEMOCRÁTICAS

CASA, comida e transporte: está tudo
mais caro. As altas vêm ocorrendo todos os
meses, mas o mês de julho registrou um salto
de preço ainda maior. Os dados, divulgados
nesta sexta (20), são do IBGE e indicam que
a população mais pobre é a maior vítima. Ou
seja, o país caminha a passos rápidos para um
lugar de destaque no mapa da fome mundial.
O IBGE ainda indica que a inflação de julho
é a maior desde 2004 (alta de 0,64%).Com o
resultado, a taxa no ano está acumulada em
3%. Em 12 meses, subiu para 4,53%, passando
de 5% na região metropolitana de São Paulo.

APÓS 15 anos de manobras nos
acordos, demissões de lideranças e
fraudes nas eleições do Sintergia-RJ,
a Oposição Eletricitária, que estava se
organizando de forma democrática
sua participação na disputa eleitoral do
SINTERGIA, foi informada que a diretoria do Sindicato obteve liminar para
suspender a Assembleia da Comissão
Eleitoral a pretexto de preservar um
estatuto que já foi reconhecido pelo
Ministério Público do Trabalho e a 65ª
Vara da Justiça do Trabalho como antidemocrático. Em nota, a Oposição
reiterou a denúncia das manobras que
se perpetuam no Sindicato e confirmou
que a luta seguirá firme para reverter
essa realidade e colocar nosso sindicato em um novo tempo.

toque de classe

100 anos e luta
Neste 20 de julho o
Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores
em Estiva de Minérios do
Estado do Espírito Santo (Setemees) completa
100 de sua fundação.
A história deste aguerrido Sindicato, do início
até os dias de hoje, foi
marcada pelo pioneirismo e combatividade. Ao
ser criado, em 1918, o Setemees era formado por
ex-escravos, imigrantes,
migrantes nordestinos e
ex-marinheiros, uma pluralidade cultural e social
que foi fundamental para
empreender ideais ideais
que tinham por centro a
valorização e a melhoria
de vida de sua categoria.
A CTB felicita os cerca
de 1500 trabalhadores de
todo o estado do Espírito Santo e a direção do
Estiva, hoje liderada pelo
aguerrido companheiro
José Adilson, pelo seu
centenário e pela vitoriosa condução sua luta em
meio a uma grave conjuntura política e com
brutal ofensiva contra o
movimento sindical.
Orgulha-nos marchar
ao lado do Estivadores
nas principais lutas do
país e contribuir em suas
lutas no Espírito Santo, sobretudo, por seu
comprometimento no
fortalecimento e reconhecimento do papel de
sua base e na garantia de
manutenção e conquistas de mais direitos.
Vida longa ao Sindicato dos Estivadores!

Divanilton Pereira
é presidente em
exercício da CTB.
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