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Presidente Adilson Araújo

reforma da previdência

CTB protesta em São paulo
ENTRE seis e oito da manhã desta terça (12), data de aniversário dos 10 anos de fundação da CTB, dirigentes da central realizaram uma
manifestação no saguão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O objetivo foi pressionar parlamentares e informar o público
sobre os efeitos da reforma da Previdência nos direitos da maioria dos cidadãos brasileiros. O presidente da CTB, Adilson Araújo, e
os dirigentes Rene Vicente, Celina Arêas, Onofre Gonçalves e Marilene Betros, entre outras lideranças, marcaram presença no ato.

transportes

Sindicato aprova GREVE
Com ampla aprovação da categoria, a plenária na sede do
sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário e Urbano de São Paulo, na segunda (11), aprovou ESTADO
DE GREVE PERMANENTE. O presidente do sindicato, Waldevan
Noventa, avisou: se o governo colocar para votar a reforma da
Previdência o transporte em São Paulo vai parar. Presente na plenária, o presidente nacional da CTB, Adilson Araújo, afirmou que
somente com unidade conseguiremos alcançar êxito na luta
contra a reforma previdenciária “O momento agora é esquentar
o ‘estado de greve’ aprovado no Fórum da Centrais”, disse.
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toque de classe

CTB: uma
década de lutas
Ao completar 10 anos, a
CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil) não só confirma sua
trajetória de resistência, ela
referenda seu projeto de
sindicalismo classista e seu
compromisso em construir
um projeto nacional que tenha por centro a valorização
do trabalho.
A CTB tem impresso em
seu DNA a compreensão de
que o movimento sindical é
dinâmico e por isso precisa
de soluções dinâmicas, que
tenham como fonte o conjunto amplo das forças: trabalhadores e trabalhadoras
urbanos, rurais, marítimos, do
setor metal/mecânico, entre
outras tantas categorias. E a
unidade é uma marca de sua
atuação tanto na base como
nas lutas mais amplas.
Nosso balanço é positivo
e sinaliza a dimensão da luta
incansável que cada dirigente empenhou para consolidar
política e institucionalmente,
no debate e nos espaços de
decisão, a presença da CTB
em todo o país. A resistência
em defesa de tudo que conquistamos até aqui deve ser
o fio condutor de nossas lutas. E fortalecer o movimento
sindical e a CTB é, portanto,
um pressuposto para a boa
condução da luta dos trabalhadores e trabalhadoras de
todo o Brasil.
É com essa inspiração que
a CTB comemora seus 10
anos e reafirma seu compromisso de seguir firme na luta
e na resistência na defesa de
bandeiras históricas como os
direitos sociais, a democracia, a soberania e a valorização do trabalho, fundamentais para a edificação de uma
sociedade menos desigual e
mais inclusiva.

Adilson Araújo é presidente
nacional da CTB

Alerj presta homenagem à CTB
Sessão solene destaca luta da
central em defesa dos direitos trabalhistas
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UMA sessão solene na
segunda-feira (11), na Assembleia Legislativa do Rio
de Janeiro (Alerj), home-

nageou os 10 anos da CTB
e seu papel na resistência
ao governo golpista e aos
projetos de retirada de direitos da classe trabalhadora. A cerimônia foi proposta pela deputada Rejane
(PCdoB-RJ) que destacou
o protagonismo e força
da central no movimento
sindical brasileiro. Entre os

TRABALHADORES RURAIS
DIZEM “NÃO” À REFORMA

NESTES dias 11 e 12 de dezembro, em todo o Brasil,
o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) está mobilizado contra a proposta
de “reforma” da previdência social. Em Brasília, a diretoria e assessoria da Contag e trabalhadores(as) do
Distrito Federal recepcionaram deputados e senadores
com apitaço, no aeroporto Juscelino Kubitschek, e as
palavras de ordem: “Não mexa na aposentadoria rural”.
A obrigatoriedade de contribuição sindical mensal dos
agricultores familiares, ignorando a sazonalidade da
produção no campo, é uma das mudanças que mais
penalizam os agricultores, já que praticamente inviabiliza o direito à aposentadoria.

dirigentes homenageados,
Adilson Araújo, presidente
da CTB nacional, Wagner
Gomes, ex-presidente e secretário-geral da CTB, Ronaldo Leite, ex-presidente
da CTB-RJ e secretário nacional de Formação, Maurício Ramos, ex-presidente
da CTB-RJ e o atual, Paulo
Sérgio Farias.

Vida Longa à CTB

VALÉRIA MORATO, presidenta da CTB-MG e do
Sindicato dos Professores
de Minas Gerais, comemora os 10 anos da central
ressaltando as campanhas
desenvolvidas pela CTB em
favor dos interesses da classe trabalhadora, da democracia, dos direitos sociais
e individuais. “Organizar os
trabalhadores e trabalhadoras do Brasil para que sejam protagonistas de suas
histórias. Esse foi um dos
objetivos para a fundação
da CTB há 10 anos. Hoje a
CTB se mostra essencial na
luta do povo brasileiro contra um governo machista,
entreguista, antipopular e
antidemocrático”.
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