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Diário da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil

AGOSTO DE LUTA

Reunidas na manhã desta sexta (3), as centrais sindicais 
(CTB, CSB, CUT, Força Sindical, Nova Central, UGT e Intersin-
dical) reafirmaram os eixos mobilizadores e organizativos dos 
atos convocados nas capitais e principais cidades de todo o 
país para o próximo 10 de agosto - Dia do Basta!

“Reafirmamos os eixos unitários, já definidos (emprego, 
aposentadoria e direitos) como pauta unitária de mobilização 
para todos os atos. Pelo Brasil, as centrais empreendem am-
plos esforços de organização de paralisações e assembleias 
nas ruas e nos locais de trabalho. Lutar é a principal palavra de 
ordem”, indicou o Fórum.

Centrais fazem balanço positivo da 
mobilização para o Dia do Basta

educação

A CIÊNCIA no Brasil está à míngua e corre o risco de morte, baleada pelo congelamento dos gastos e investi-
mentos públicos imposto pelo governo Temer. O orçamento do setor em 2018 já foi o menor de todos os tempos, 
mas o governo promete cortes ainda mais dramáticos em 2019. O Conselho Superior da Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) prevê a suspensão do pagamento de todas as bolsas de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado a partir de agosto de 2019. “É um cenário tenebroso, resultado do estrangulamento dos 
recursos operado pela EC 95. Confirmam-se todas as nossas previsões anteriores de que os recursos públicos para 
a educação iriam minguar rapidamente”, afirma Fernando Cássio, professor de políticas educacionais da UFABC.

a ciência pede socorro
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O dia ainda estava ama-
nhecendo nesta sexta (03/8) 
quando a direção do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de Ca-
maçari chegou às portas do 
Complexo Ford para realizar 
uma assembleia extraordiná-
ria. O objetivo do movimento 
foi anunciar notícias relacio-
nadas a empregabilidade e 
benefícios para a categoria.

De um mini-trio convida-
mos os trabalhadores e traba-
lhadoras, aqueles que estavam 
saindo do terceiro turno e os 
que estavam entrando para 
trabalhar, a celebrar as boas 
notícias. Uma vitória. Conse-
guimos manter o emprego 
de 140 trabalhadores que es-
tavam em regime de tempo 
determinado, ou seja, com 
prazo de finalização contratu-
al e que agora passaram a ser 
contratados de forma indeter-
minada. Isso significa que 98% 
desses profissionais levarão o 
pão de cada dia para a mesa 
de suas famílias.

Atentos às informações 
passadas, os metalúrgicos 
e metalúrgicas comemora-
ram a vitória alcançada e em 
meio a essa alegria lembra-
mos que também houve a 
garantia de permanência do 
pagamento do abono salarial 
e da PLR (Participação nos 
Lucros e Resultados). Ou seja, 
mais emprego e valorização 
para a nossa base.

O Sindicato de Camaça-
ri é referência de luta pelos 
direitos dos metalúrgicos e 
metalúrgicas no país e conta 
com o apoio de autoridades 
políticas da Bahia. Conta com 
o apoio de lideranças políti-
cas que reconhecem a luta e 
liderança do Sindicato. A luta 
seguirá, sempre tendo como 
norte os interesses da nossa 
base e do conjunto da classe 
trabalhadora brasileira.

Uma grande 
vitória

toque de classe

Júlio Bonfim 
é presidente 

licenciado do 
Sindicato dos 

Metalúrgicos de 
Camaçari - Bahia.

PLENÁRIA realizada 
pela CTB Minas, nesta sexta 
(3), reuniu cerca de 150 di-
rigentes - que representam 
um universo de 67 sindica-
tos no estado - e debateu 
os efeitos da reforma tra-
balhista, as Eleições 2018 e 
os desafios do movimento 
sindical. Durante sua fala, a 
presidenta da CTB Minas, 
Valéria Morato, falou da 
complexa conjuntura e os 
desafios pós-golpe de 2016.

“Precisamos avaliar a 
conjuntura com atenção e 
o entendimento de quem é 
o nosso real inimigo. 2018 
é um ano central para a 
classe trabalhadora. Preci-

 Eleições podem ser decisivas 
para reverter a correlação de 
forças no país
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CTB/MG: 2018, um ano central 
para a classe trabalhadora

samos eleger representan-
tes comprometidos com 
as nossas lutas e direitos. É 
hora de reverter a correla-
ção de força no Congres-
so Nacional e barrar essa 
onda de ataques aos direi-
tos e contra o movimento 
sindical”, ressaltou Valéria.

Presente na plenária, o 
presidente licenciado da 
CTB, Adilson Araújo, lem-

brou que “a história deve 
servir de farol para organi-
zarmos nossa luta. Se nos-
sa estratégia é mudar esse 
cenário, nossa tática não 
será outra senão unir for-
ças em torno de um proje-
to nacional focado no cres-
cimento, com geração de 
emprego, valorização dos 
salários e que combata as 
desigualdades e a miséria”.

DURANTE debate na VII 
Plenária Nacional da FUP 
nesta sexta-feira (2) o presi-
dente em exercício da CTB, 
Divanilton Pereira, defendeu 
a unidade das forças de es-
querda e centro-esquerda 
nas eleições deste ano, o 
que, em sua opinião, é o ca-
minho para derrotar a direita 
neoliberal e recolocar o Brasil 
no rumo do desenvolvimen-
to com soberania, democra-
cia e valorização do trabalho.

PRESIDENTE DA CTB 
DEFENDE UNIDADE

A plenária reúne cerca de 
250 petroleiros e petroleiras 
e tem por pauta prioritá-
ria a defesa da Petrobras e 
do Brasil, o que hoje passa 
pela luta contra as políticas 
entreguistas do governo Te-
mer. Iniciado na quarta-feira 
(1) o evento, que hoje con-
tou com a participação do 
coordenador do MST, João 
Pedro Stédile, e do historia-
dor Paulo Fontes, será en-
cerrado neste domingo.

EM assembleia na por-
ta da Ford, nesta sexta (3), 
o Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Camaçari anunciou 
uma grande conquista para 
a categoria: a contratação 
formal de 140 trabalhadores 
que tinham contrato deter-
minado, com data de entra-
da e saída. Com esta grande 
conquista o sindicato reafir-
ma sua meta de garantir a 
empregabilidade. “Diante do 
cenário nacional, com mais 
de 15 milhões de demitidos, 
foi uma grande vitória”, afir-
mou Júlio Bonfim, presiden-
te licenciado do sindicato.

CONTRATAÇÕES 
NA FORD


