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rio grande do sul

editorial reforma trabalhista

A CTB considera as declara-
ções do presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TST), o mi-
nistro Ives Gandra, uma afronta 
à trajetória de luta da classe tra-
balhadora. O presidente do TST 
desdenha em sua entrevista à 
Folha, na segunda (6), de uma 
cesta mínima de direitos fruto 
de décadas de luta. E seu dis-
curso coloca água no moinho 
daqueles que querem praticar 
o maior ataque do capital con-
tra o trabalho, impondo à clas-
se trabalhadora o ônus da crise. 

Gandra sinaliza positiva-
mente à ampliação da pre-
carização no trabalho, já que 
afirma que para gerar empre-
go, a classe trabalhadora pode 
ser submetida a uma realida-
de sem direitos como férias, 
13º salário, descanso semanal 
remunerado, redução da jor-
nada, entre outros. Ao afirmar 
que é necessário “modernizar 
a legislação” porque sem isso 
“o investidor não investe no 
Brasil”, Gandra deixa claro que 
a nova lei foi criada para servir 
aos patrões, e não para equi-
librar as relações de trabalho.

Somente com unidade, 
resistência e luta enfrenta-
remos tamanha ofensiva e 
o movimento sindical deve 
assumir seu lugar na linha 
de frente dessa batalha. Ives 
Gandra erra não só por ferir a 
histórica luta da classe traba-
lhadora, mas também porque 
agride e defende a retirada 
de direitos de uma parcela 
importante da sociedade que 
luta por emprego, salário dig-
no e uma vida sem miséria.

Ives Gandra 
afronta classe 
trabalhadora

Adilson Araújo 
é presidente 
nacional da CTB

No Rio Grande do Sul, o 
Dia Nacional de Mobiliza-
ção em Defesa dos Direi-
tos terá um abraço coleti-
vo simbolizando a defesa 
da Justiça do Trabalho, 
que acontecerá no Tribu-
nal Regional do Trabalho. 
A ação reunirá trabalha-
dores de várias categorias, 
membros de movimentos 
sociais e lideranças sindi-
cais. De lá, os participan-
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tes sairão em caminhada 
pelas ruas centrais da ci-
dade em direção à Es-
quina Democrática, onde 
acontece, às 18h, ato con-
tra as reformas trabalhis-
ta e previdenciária. “Este 
enfrentamento se dará no 
campo jurídico, político 
e da negociação coletiva. 
Não vamos aceitar uma 
reforma inconstitucional 
e que carece de legitimi-

dade, uma vez que apro-
vada por um congresso e 
um governo corrompidos 
e sem legitimidade”, afir-
mou o presidente da CTB-
-RS, Guiomar Vidor.
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O maior retrocesso da 
história da legislação tra-
balhista - o seu fim! - está 
para ocorrer no dia 11 de 
novembro. Em resposta ao 
Governo Temer e sua base 
parlamentar a serviço do 
grande patronato, as entida-
des sindicais se uniram para 
realizar um grande protesto 
nacional, no próximo dia 
10. Será o Dia Nacional de 
Mobilizações, Greves e Pa-
ralisações em Defesa dos 
Direitos, contra a Reforma 
Trabalhista, da Previdência e 
o Trabalho Escravo.

A Contee foi uma das 
primeiras entidades a con-
vocar essa manifestação e 
atuou junto às centrais sin-
dicais para que se unissem 
em torno dessa luta vital 
para os assalariados brasi-
leiros. O Brasil foi o último 
país do mundo a pôr fim à 
escravidão legal e, mais de 
100 anos depois, está em 
vias de ser o primeiro a li-
quidar com qualquer prote-
ção aos direitos dos traba-
lhadores.

No dia 10 ocuparemos 
as ruas com amplas mani-
festações. Vamos denun-
ciar o verdadeiro caráter 
desse governo golpista: an-
tipovo, antitrabalhadores, 
antidemocrata, antinação. 
Mostraremos que não acei-
tamos esses retrocessos e 
nossa luta será permanente 
contra as privatizações, o 
desemprego, a precariza-
ção do trabalho, a escravi-
dão e o desmonte das con-
quistas sociais.

Adiante, companhei-
ros! Vamos construir uma 
grande manifestação. Nos 
encontraremos nas praças, 
nas ruas, nas lutas.

Manifestações 
fortes e amplas 
para o dia 10

toque de classe

Gilson Reis, 
coordenador-geral 
da Contee
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Temer envia proposta de pri-
vatização da estatal à Câma-
ra até quinta (9)

A CTB Minas realizou, nos 
últimos 30 dias, pelo menos 
12 filiações de sindicatos, em 
sua maioria da área rural, em 
Minas Gerais. As ações foram 
conduzidas pela vice-pre-
sidenta da CTB Minas, Kátia 
Gaivoto, e o diretor da CTB 
nacional Vilson Luiz da Silva. 
“Não podemos reverter os 
retrocessos sem uma ação 
conjunta entre entidades 
de classe, movimento sin-
dical e a sociedade. Certos 
de que esse é o melhor ca-

CTB Minas: novas filiações
minho para evitar tamanhas 
arbitrariedades, 12 sindicatos 
no interior de Minas Gerais 
uniram forças com a CTB 
Minas e se tornaram nossos 
filiados”, disse Kátia. Entida-
des de Ubaporanga, Fernan-
des Tourinho, Coroaci, Imbé 
de Minas, Entre Folhas, Três 
Pontas, Engenheiro Caldas, 
São José da Safira, Carva-
lhos, Muzambinho, Jequitaí 
e Araponga agora podem 
contar com o apoio e auxílio 
da CTB Minas.

GOVERNO ACELERA VENDA DA ELETROBRAS

Goiás: plenária 
prepara o 10/11

PARA apressar a privati-
zação da Eletrobras, o pre-
sidente Michel Temer acer-
tou com ministros nesta 
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segunda (6) que enviará 
essa semana ao Congresso 
Nacional a proposta de pri-
vatização da Eletrobras por 
meio de um projeto de lei. 
O modelo de projeto de lei 
é o defendido pelo presi-
dente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), por agilizar 
a votação. A privatização 
da estatal terá efeito sobre 

os preços da energia elétri-
ca. As usinas da Eletrobras 
vendem a energia mais ba-
rata do país. Essa energia 
barata representa aproxi-
madamente 15% do total 
de energia elétrica gerada 
no país e o preço cobrado 
pela Eletrobras é menos de 
1/4 do preço praticado no 
mercado.

O FÓRUM Goiano Con-
tra as Reformas da Previ-
dência e Trabalhista re-
aliza uma plenária nesta 
terça (7), em Goiânia, para 
preparar o ato do dia 10 
de novembro. “Estare-
mos nas ruas, juntamente 
com classe trabalhadora 
de todo o país para barrar 
esse retrocesso em nos-
sos direitos. Não queremos 
retornar à escravidão”, diz 
Railton Souza, presidente 
da CTB-GO. 


