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Diário da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

mobilização nacional

brasil

O JUIZ Sergio Moro manifestou por esses 
dias o receio de que as eleições previstas 
para outubro possam afetar o destino da 
sua Lava Jato. Mas, a bem da verdade, é 
preciso dizer que o que está colocando em 
risco o Brasil enquanto nação é o governo 
proveniente do golpe de Estado de 2016, 
para o qual por sinal a operação comanda-

Por que Moro tem medo das urnas?
direitos sociais são destruídos. Criou-se um 
ambiente em que só prospera a miséria, a 
concentração da renda e a desigualdade 
social.
A crise foi agravada tanto pelo golpe quan-
to pela Lava Jato, que dele fez parte. Dados 
do IBGE indicam que 27 milhões de traba-
lhadores amargam o desemprego ou a su-

é interromper e reverter as políticas impostas 
pelos golpistas, de modo a resgatar um projeto 
assentado na retomada do crescimento eco-
nômico e na geração de emprego e renda.
Ao contrário de Moro, o povo não vê risco 
nas urnas, mas ainda enxerga nelas uma luz 
no fim do escuro túnel em que o golpe en-
fiou o Brasil. Quer Lula porque sabe que Lula 

Em pelo menos 15 estados brasileiros já estão confirmados atos públicos e para-
lisações no dia 10 de agosto. A data nacional de protesto convocada pelas centrais 
mobiliza diversas categorias em defesa do emprego, da aposentadoria e dos direitos 
trabalhistas. Além da pauta de reivindicações aprovada unitariamente pelo Fórum 
das Centrais, cada estado deverá incorporar ao protesto as suas lutas regionais.

CTB: 15 estados do país já 
confirmaram atos no Dia do Basta!

da pelo magistrado de primeira instância de 
Curitiba tanto contribuiu.
Desde que os golpistas liderados por Mi-
chel Temer tomaram de assalto o Palácio do 
Planalto está em curso em nosso país uma 
agenda política profundamente reacionária 
e contrária aos interesses do povo e da na-
ção. Riquezas e empresas brasileiras estão 
sendo entregues ao capital estrangeiro, os 

bocupação. Esses são os fatos objetivos da 
triste realidade que emergiu da imposição 
do projeto de restauração neoliberal, de ca-
ráter claramente neocolonial e subordinado 
e inspirado no Consenso de Washington, ou 
seja, ao imperialismo estadunidense. Não é 
sem razão que Michel Temer tornou-se o 
presidente mais impopular do mundo.
O que o Brasil precisa, e o quanto antes melhor, 

significa a reversão do golpe e a esperan-
ça de retomada de um projeto nacional de 
desenvolvimento fundado na soberania, na 
democracia e na valorização do trabalho. É 
disto que Moro e as classes dominantes têm 
medo e fazem de tudo para evitar.

Adilson Araújo
Presidente Nacional da CTB (Licenciado)
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A miséria volta a ser a rea-
lidade de vida de milhões de 
brasileiros e brasileiros é o que 
revela o levantamento da orga-
nização ActionAid Brasil divul-
gado em julho. De acordo com 
o estudo cerca de 12 milhões 
passam fome no Brasil. O nú-
mero de pessoas consideradas 
pobres, com renda per capita 
menor que R$ 70,00 por mês, 
quase que dobrou em 2017.

O dado surpreende e com-
prova o que já vemos a olho 
nu pelas ruas do Brasil. Em dois 
anos, após o golpe de maio de 
2016, sofremos com uma casca-
ta de ataques a direitos e políticas 
que durante o ciclo mudancista 
transformou o horizonte na-
cional. O desmonte de políticas 
como Bolsa Família, Minha Casa 
Minha Vida, Mais Médicos, entre 
muitas outras, não só privam de 
um serviço ou atenção, mas sen-
tenciam à miséria, quando não a 
morte, milhões em todo o país.

Essa vitória, enterrada com 
a Ponte para o Futuro de Michel 
Temer, não é fruto de uma ação 
isolada, mas de um conjunto de 
iniciativas que reconfiguraram 
os rumos do Brasil. Entre elas a 
política de valorização do Sa-
lário Mínimo - vinculando as 
aposentadorias, fonte que movi-
menta a economia de cerca de 
4 mil municípios -, o programa 
Fome Zero e o Bolsa Família - 
o responsável por tirar mais de 
40 milhões da pobreza extrema 
-, mais acesso e ampliação da 
Saúde, metas mais estruturadas 
para uma Educação, Moradia 
digna, Crédito e, sobretudo, o fo-
mento da geração de emprego.

O retrocesso vivido pelo Brasil 
é uma ação criminosa que tira, 
sem pudor, de nosso povo o di-
reito de sonhar e de conquistar 
com uma vida melhor. O Dia do 
Basta!, convocado pelas Centrais 
Sindicais para 10 de Agosto, tem 
como proposta denunciar os 
crimes cometidos por Temer e 
aglutinar forças para avançar em 
uma ação contraofensiva a esse 
cenário de recessão e miséria.

12 milhões 
passam fome 
no Brasil

toque de classe

Joanne Mota 
é jornalista e 

assessora da CTB 
Nacional.

ESTA quinta (26) é um 
dia triste para a categoria 
dos eletricitários e eletrici-
tárias e para a soberania do 
Brasil. Em leilão realizado na 
Bovespa, a empresa Equa-
torial Energia arrematou 
a distribuidora Eletrobras 
Piauí – Cepisa. Com uma 

Categoria diz que venda pode 
causar demissões e precari-
zação dos serviços.
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única oferta, o lance da 
Equatorial foi de 119 pon-
tos em um índice técnico 
que combina a proposta da 
empresa para flexibilização 
das tarifas da Cepisa com a 
oferta de bônus de outorga.

Leilão dá início ao des-
monte do sistema de distri-
buição da Eletrobras. Outras 
quatro empresas podem ser 
vendidas até agosto. Ava-
liada em R$ 490 milhões, 
estatal vai render só R$ 95 
milhões ao Tesouro.

Em entrevista à TV Cida-

de Verde, o governador do 
Piauí, Wellington Dias, criti-
cou o leilão da companhia 
“É um patrimônio do Piauí, 
uma empresa que perten-
ce ao estado. A União está 
vendendo uma empresa 
sem a autorização do es-
tado. O que diz o ministro 
Lewandowski é que não 
pode haver essa venda sem 
a autorização do ente (fe-
derativo). Se o estado não 
autorizar, como é que vai 
vender um bem que não é 
seu?”, denunciou.

Governo Temer privatiza 
distribuidora da Eletrobras

NO Brasil, os jovens são 
os mais afetados pelo de-
semprego, faceta da atual 
crise agravada pelas refor-
mas trabalhistas. 

Dados do IBGE apontam 
que o número de jovens-
desempregados na faixa 
dos 18 aos 24 anos chega 
a 28,1%. E fica pior, já que 

Emprego precário elimina 
futuro dos mais jovens

38% nesta mesma faixa 
etária tem com saída a in-
formalidade.

A Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT)  
indica que essa realidade, 
somada aos cortes em pro-
gramas de acesso ao ensi-
no superior, elimina qual-
quer expectativa de futuro.  

A CTB Bahia promove 
o 2º Encontro Estadual de 
Comunicação neste sá-
bado (28). O evento co-
meça às 13h, no Sindicato 
dos Comerciários, Nazaré.  
“Iremos debater sobre a 
importância da comunica-
ção sindical na atual con-
juntura e o planejamento 
do trabalho da CTB Bahia”, 
destacou o diretor de Co-
municação da CTB Bahia, 
Emanoel Souza.

Sábado tem 
Encontro Estadual 
de Comunicação


