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Bahia

“CÂMARA Municipal de Salvador responde com truculência e spray de pimenta ma-
nifestação legítima dos servidores dia 18 contra projeto que retira direitos previstos 
no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Saúde”, denuncia o diretor do Sin-
dicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), Everaldo Braga. 
Segundo o dirigente, “a ação atenta contra a democracia e essa postura lamentável 
da presidência da Casa ficará na história como uma violência ao povo e ao Estado 
Democrático de Direito”, afirmou Braga. (Foto: Bocão News)

O desembargador Renato Mário 
Simões, do Tribunal Regional do Tra-
balho da 5ª Região, ordenou 12 em-
presas baianas a descontar a Con-
tribuição Sindical devida por seus 
funcionários, deferindo recurso do 
Sindicato dos Empregados no Co-
mércio de Feira de Santana. 

O magistrado destacou o caráter 
tributário da Contribuição Sindical, 

por esta razão muitas vezes deno-
minada de Imposto Sindical. “Não há 
possibilidade de se admitir tributo 
`facultativo´” em sua opinião, o que 
significa que não se pode exigir auto-
rização prévia e expressa dos empre-
gados para efetuar o desconto, como 
sugere de forma inconstitucional a 
nova legislação. Simões afirmou que 
a reforma retirou o custeio assegu-

rado pela Constituição e previsto em 
lei complementar, “garantidor da so-
brevivência dos sindicatos e do sis-
tema sindical, sem observância do 
devido processo legislativo”. O tema, 
decisivo para o futuro do movimento 
sindical, deve ser objeto de debate e 
deliberação pelo STF dia 28 de junho 
e a CTB está organizando uma vigília 
em Brasília na mesma data.

Comerciários: Justiça ordena o 
desconto da Contribuição Sindical
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Portugal Marrocos09h

x

Uruguai A. Saudita12h

x

Irã Espanha15h

x

Servidores municipais são 
agredidos durante ato público
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DADOS  do Atlas da Vio-
lência, lançado pelo Ipea 
(Instituto Brasileiro de Pes-
quisa Econômica Aplicada), 
em parceria com o Fórum 

Os jovens negros - entre 15 e 
29 anos - são as principais ví-
timas. Nessa parcela da popu-
lação o índice de assassinatos 
cresceu 23% em 10 anos

No Brasil pós-golpe, 
todo dia é dia de retroces-
so. Se nesta segunda (18) 
ficamos escandalizados 
com a notícia de que os 
cortes nas políticas sociais 
alcançaram 94,9%, nesta 
terça (19) nos deparamos 
com mais um retrocesso, 
a cobertura de vacinação 
de bebês e crianças atin-
giu seu menor nível em 16 
anos.

A notícia circula pelos 
jornais no momento em 
que o Brasil registra surtos 
extemporâneos de febre 
amarela, malária, dengue e 
outras epidemias de grave 
impacto. 

O golpe de 2016 não só 
quer acabar com direitos e 
enterrar nossas esperanças 
de retomada, ele coorde-
na um verdadeiro esfa-
celamento de programas 
sociais de preservação da 
vida, de sobrevivência de 
nossas crianças.

A Emenda Constitucio-
nal 95 - que redefiniu o 
teto dos gastos públicos - 
não só corta recursos, ela 
ceifa o futuro e condena 
milhões ao desalento e à 
miséria extrema. O saldo 
do golpe aponta que a po-
breza extrema aumentou 
11% em 2017, atingindo 
14,8 milhões de pessoas.

Dados da Organização 
para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE) revelam que o Bra-
sil ocupa a segunda pior 
posição quando o assun-
to é mobilidade social. A 
pesquisa mostra que mais 
de um terço daqueles que 
nascem entre os 20% mais 
pobres permanece na base 
da pirâmide, somente 7% 
chega ao segmento dos 
20% mais ricos. A OCDE 
indicou que esse dado ten-
de a piorar nos próximos 
anos.

O golpe que 
condena e mata

toque de classe

Joanne Mota 
é jornalista e 
assessora da CTB 
Nacional

População negra é  a maior 
vítima dos homicídios no país

Brasileiro de Segurança Pú-
blica, revelam que a popu-
lação negra continua sendo 
o principal alvo de assassi-
natos no país.

Em 2016, foram registra-
dos 62.517 homicídios. O 
número é 30 vezes maior 
do que o verificado na Eu-
ropa. No intervalo de 10 
anos (2006 e 2016) foram 
553 mil homicídios, mais 
do que o número de mor-

tos na guerra da Síria. Uma 
grande tragédia nacional.  

O Nordeste registra o 
maior índice de assassina-
tos. Sergipe é o primeiro 
da lista, com 79 homicí-
dios para cada 100 mil ha-
bitantes. É seguido pelo 
Rio Grande do Norte (70,5 
a cada 100 mil pessoas) e 
Alagoas, com 69,7 assassi-
natos para cada 100 mil ha-
bitantes.

“UM evento que já se mostra vitorioso e que tem como 
meta fortalecer e ampliar esse importante eixo de nossa 
economia, a agricultura familiar”, destacou o presidente da 
CTB Rio Grande do Sul, Guiomar Vidor, durante a abertura, 
nesta terça (19), do XI Congresso Estadual de Trabalhado-
res e Trabalhadoras Rurais, que está sendo promovido pela 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande 
do Sul (Fetag-RS).

“Um momento importante do movimento sindical por-
que traça os rumos para as propostas apresentadas nas 23 
plenárias regionais que antecederam esse momento e ti-
veram como foco entender quais são as necessidades dos 
agricultores familiares”, ressaltou o presidente da Fetag-RS, 
Carlos Joel da Silva.

A CTB recebe com pesar 
a notícia do falecimento 
do camarada, comunista, 
grande liderança política 
e presidente da CTB San-
ta Catarina Odair Rogério. 
A CTB Nacional une-se à 
rede de solidariedade aos 
familiares e amigos neste 
momento de despedida e 
dor. Odair foi velado na ca-
pela do Cemitério do Ita-
corubi, Florianópolis, nesta 
terça (19), e o sepultamen-
to ocorrerá em Rio do Sul, 
nesta  quarta (20), às 9h.

FETAG-RS DEBATE RUMOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Odair 
Rogério, 
presente!


