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STF

EM DEFESA dos sindicatos e 
contra a reforma trabalhista, a CTB 
convoca mobilização nacional nes-
ta quinta (28) para vigília na porta 
do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Nesta data, a Corte julgará Ações Di-
retas de Inconstitucionalidade (ADI) 
referentes ao fim da cobrança com-
pulsória da Contribuição Sindical 

determinado pela nova legislação 
trabalhista (Lei 13.467/17).

Em despacho divulgado no últi-
mo dia 30 em resposta à ADI 5794, o 
ministro Luiz Edson Fachin conside-
rou a Contribuição Sindical impres-
cindível à sustentação das entidades 
sindicais e disse que sua extinção só 
poderia ocorrer através de lei com-

plementar, o que não foi o caso. Seu 
posicionamento vem ao encontro 
dos anseios do movimento sindical 
e ganha maior relevância pelo fato 
de que ele é relator de todas as 15 
ações diretas de inconstitucionali-
dade da Lei 13.467/17. A mídia gol-
pista pressiona o STF para que deci-
da contra o movimento sindical.

Vigília em defesa dos sindicatos

copa 2018
Segunda-feira – 25/06/2018

Uruguai Rússia11h

x

A. Saudita Egito11h

x

Irã Portugal15h

x

Servidores de salvador realizam 
assembleia geral terça-feira (26)

NESTA terça (26), a partir das 08h, 
acontece nova assembleia geral dos 
servidores e servidoras municipais de 
Salvador. O ato acontecerá na Praça 
Municipal da capital baiana. Na pau-
ta, a continuidade da luta pelos direi-
tos e a Campanha Salarial 2018. 

A revogação do artigo 37 do Pla-
no de Cargos, Carreiras e Vencimen-
tos (PCCV) da Saúde e o famigerado 
reajuste zero foram repudiados mais 
uma vez pelos servidores. 

“Conforme deliberação da última 

assembleia realizada em conjunto 
com outras entidades representativas 
dos servidores municipais, a próxima 
semana será de intensa mobilização 
da categoria. 

Devemos aumentar nossos esfor-
ços e de maneira colaborativa, sen-
sibilizar mais colegas a participarem 
das assembleias que serão realizadas 
na frente da Câmara Municipal”, infor-
mou o coordenador geral do Sindi-
cato dos Servidores da Prefeitura de 
Salvador (Sindseps), Bruno Carianha. Espanha Marrocos15h

x
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toque de classe

Um dos temas de mais di-
fícil apreensão na luta social é 
o da relação entre o espontâ-
neo e o consciente, segundo 
a análise de Lênin em “Que 
Fazer”, reflexão complexa e 
essencial sobre o papel dos 
comunistas na luta social. 
Desenvolve o dever anuncia-
do no Manifesto Comunista, 
escrito há 170 anos: lutar para 
alcançar os fins e interesses 
imediatos da classe operária, 
mas no movimento presente 
representar simultaneamente 
o futuro do movimento. 

Lênin problematiza os li-
mites do movimento sindical. 
A luta circunscrita à negocia-
ção da compra e venda da 
força de trabalho  limita-se ao 
sindicalismo trade-unionista, 
sem disputar o conteúdo da 
sociedade capitalista. O foco 
exclusivo em reivindicações e 
denúncias econômicas limita 
o entendimento da dinâmica 
que move a sociedade e a 
possibilidade da classe traba-
lhadora dirigir-se ao conjunto 
das classes sociais e ao Esta-
do. 

Essa consigna se expressa 
na disputa da hegemonia, na 
organização e politização da 
classe, na articulação do mo-
vimento espontâneo como 
momento do consciente. É 
duro desafio para a luta sin-
dical que, a todo instante, é 
pautada por demandas cor-
porativas, econômicas, estri-
tamente sindicais. 

Esse debate é relevante 
diante das vicissitudes que, 
desde 2013, trouxeram-nos à 
situação dramática que vive-
mos. A todo instante somos 
confrontados com bandeiras 
e problemas que – a despeito 
de sua justeza intrínseca – 
fazem parte de um contexto 
maior, e são muitas vezes 
utilizados para objetivos polí-
ticos ocultos e malsãos. Leia 
artigo completo no Portal 
CTB.

Paulo Vinícius é secretário 
das Relações de Trabalho da 
CTB e dirigente do Sindica-
to dos Bancários do DF.

ACONTECE entre os dias 
29 e 30 de junho, na sede  
Sindicato dos Comerciá-
rios do Rio de Janeiro, o I 
Encontro Estadual de Co-
municação da CTB-RJ. A 
proposta é aprofundar o 
debate em torno dos de-
safios da comunicação 
sindical e sua atuação 
frente à onda conservado-
ra que criminaliza os sin-
dicatos. Debaterão o tema 
o jornalista e presidente 
do Centro de Mídia Alter-
nativa Barão de Itararé, 
Altamiro Borges, e a presi-
dente do Fórum Nacional 
pela Democratização da 
Comunicação (FNDC), Re-
nata Mielli. Mais informa-
ções no Portal CTB (www.
ctb.org.br).

COMUNICAÇÃO 
SINDICAL

O PROFESSORADO do 
Triângulo Mineiro, que está 
em estado de greve desde 
o dia 19 de junho, realiza 
nova assembleia nesta ter-
ça (26), às 18h. De acordo 
com informações do  Sin-
dicato dos Professores do 
Estado de Minas Gerais 
(Sinpro Minas) ocorrerão 
duas assembleias, uma 
em Uberlândia, na Sede do 
Sinpro Minas (Rua Olegá-
rio Maciel, 1212 – centro); 
e outra em Uberaba, tam-
bém na Sede da entidade 

Professores do 
Triângulo Mineiro em 
estado de greve

(Rua Alfen Paixão, 105 – 
Mercês).

As principais delibera-
ções até o momento da 
categoria são: 

1) Rejeitar proposta do 
Sinepe/TM de retirada de 
direitos; 

2) Caso o patronato não 
aceite fechar a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 
sem perdas até a data da 
próxima assembleia, a ca-
tegoria deve deflagrar gre-
ve a partir de terça (26) por 
tempo indeterminado.

Sindicalismo 
consciente e 

classista
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O Brasil do desemprego de 
Temer produz mais 7 mil ricos

APESAR da propaganda 
oficial do governo tentar 
iludir o povo brasileiro de 
que o drama do desem-
prego está sendo vencido, 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged), divulgados 

quarta-feira (20) pelo Mi-
nistério do Trabalho apon-
tam no sentido contrário. 
O estoque de empregos é 
de 38,249 milhões, menos 
do que em maio de 2016 
(38,786 milhões).

Por outro lado, quem 
ganha no Brasil de Temer 
são os mais ricos. Relatório 
global de 2018 publicado 
pela consultoria Capge-
mini mostra que o país do 
desemprego ganhou 7 mil 

milionários em 2017, quan-
do registrou 171.480 rica-
ços; patrimônio desse gru-
po somava US$ 4,5 trilhões, 
maior que o PIB nacional de 
US$ 2,05 trilhões em 2017.

O crescimento da eco-
nomia brasileira em 2017, 
de 1%, foi medíocre. Mas 
o número de milionários 
brasileiros cresceu 4,2% em 
2017, ou seja, os ricos estão 
ganhando com a crise en-
quanto o povo paga o pato.

10% das poucas vagas for-
mais criadas em maio são 
postos de trabalho precários 
na formalidade intermitente


