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Brasília, 29 de outubro de 2018

FST elege nova coordenação
e busca reforçar luta de
resistência e por direitos
O próximo ano será decisivo para o
movimento sindical. Por isso, o Fórum Sindical dos
Trabalhadores precisa reforçar seu papel como
instrumento de resistência dos trabalhadores
contra os ataques a direitos. É o que defende o
professor Oswaldo Augusto de Barros, eleito na
última semana coordenador nacional do FST, em
reunião em Brasília (foto).
O sindicalista preside a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Educação e Cultura (CNTEEC).
A Agência Sindical conversou com o
dirigente, que destacou a importância do Fórum
buscar protagonismo. “A situação política do País
é propícia a uma devassa de direitos que não
foram atingidos pela reforma trabalhista do
Temer. É preciso enfrentar isso com maturidade,
com ações inteligentes. Entendo que temos
experiência para isso”, aponta.
Para o coordenador do FST, a superação
dos problemas atuais exigirá diálogo na relação
capital-trabalho, pois as dificuldades serão para os
dois lados – trabalhadores e empresários.
“Se, no primeiro momento, a classe
trabalhadora foi a mais prejudicada, os
empresários também já começam a sentir os
efeitos negativos da lei trabalhista. Temos pela
frente um período muito difícil, mas não

impossível de superar”, avalia Oswaldo Augusto
de Barros.
O dirigente observa que a situação exige
um realinhamento de posições. Segundo ele, a
imagem ora difundida de que todo Sindicato de
trabalhador
é
“vermelho”
precisa
ser
desmistificada. Por outro lado, ele adverte, não
ser admissível dar guarida a concepções que
consideram “que o lucro é filho do capeta”.
Reformas - O coordenador do FST defende
amplo trabalho junto às lideranças políticas,
visando reverter os efeitos das reformas e
preparar o caminho para uma evolução de ideias.
“Independentemente de quem esteja no
Planalto, nossa posição será em favor do
trabalhador e na busca de uma situação de vida
melhor e condições de trabalho adequadas", diz.
CONTRICOM –
O
presidente
da
CONTRICOM, Altamiro Perdoná, presente à
reunião do FST, ficará responsável pela Secretaria
da Saúde e Segurança do Trabalhador. Segundo
ele, “mais do que nunca, é necessário que as
confederações estejam unidas em defesa dos
direitos trabalhistas e do próprio sistema
confederativo, ameaçado como nunca nos dias de
hoje”.
Fonte: Agência Sindical/CONTRICOM
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Bolsonaro é eleito
presidente do Brasil
O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ)
foi eleito neste domingo (28) presidente do Brasil. A
confirmação veio às 19h22, quando o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) havia apurado 94,44% das
urnas em todo o País. Até esse momento, Bolsonaro
tinha 55,54% dos votos válidos, contra 44,46%
dados ao seu adversário, Fernando Haddad (PT).
Às 22h30, com 99,99% das urnas apuradas,
Bolsonaro tinha 57,8 milhões de votos (55,3% dos
votos válidos); e Haddad, 47,03 milhões de votos
(44,87% dos votos válidos). No primeiro turno,
ocorrido no último dia 7, Bolsonaro obteve 46,03%
dos votos válidos e Haddad 29,28%.
O novo presidente, que vai substituir Michel
Temer, toma posse no dia 1º de janeiro de 2019 em
solenidade no Congresso Nacional. O vicepresidente eleito é o general da reserva Hamilton
Mourão (PRTB).
Após a confirmação da eleição, Bolsonaro fez
pronunciamento em sua residência no Rio de
Janeiro, divulgado em rede social, em que citou a
Bíblia, criticou a esquerda e disse que governará ao
lado da Constituição. Ele também agradeceu aos

médicos que cuidaram de sua saúde após o
atentando à faca que sofreu em 6 de setembro.
Em São Paulo, Haddad agradeceu seus
eleitores e disse que vai defender o pensamento e
as liberdades desses brasileiros. Ele prometeu
oposição pela democracia, em um momento no qual
as "instituições são colocadas à prova a todo
instante".
Perfil - Jair Bolsonaro é natural de Campinas
(SP), onde nasceu em 1955, é casado pela terceira
vez e tem cinco filhos, dos quais três são políticos –
Flávio é deputado estadual pelo Rio e foi eleito
senador no último dia 7; Eduardo foi reeleito
deputado federal por São Paulo e Carlos é vereador
no Rio de Janeiro.
Capitão reformado do Exército, Bolsonaro
iniciou a trajetória política como vereador no Rio,
em 1989. Em 1991, assumiu uma vaga na Câmara
dos Deputados e foi reeleito desde então,
encontrando-se no sétimo mandato. Nesse período,
passou por diversos partidos, até a filiação ao PSL
em março deste ano, como parte da estratégia para
disputar a Presidência da República.
Esta é somente a segunda vez, no período
republicano, que um deputado federal é eleito
presidente da República no curso do mandato. O
primeiro foi Jânio Quadros, eleito para o Planalto em
1960, quando era deputado pelo Paraná.
O plano de governo de Bolsonaro propõe
uma agenda conservadora nos costumes, com
ênfase na segurança pública, e liberal na economia,
com promessas de reduzir os gastos públicos.
Transição - A partir de agora, o presidente
eleito deverá iniciar as negociações para formar o
governo e conseguir montar uma base de apoio
parlamentar na Câmara dos Deputados e no Senado.
Na Câmara, seu partido obteve 52 cadeiras, número
que o coloca como segunda força da Casa – atrás
apenas do PT, com 56 deputados.
Fonte: Agência Câmara
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Haddad: 'Estamos juntos,
tenham coragem'
Em pronunciado após a confirmação do
resultado, o candidato derrotado no segundo
turno das eleições 2018, Fernando Haddad (PT),
buscou acalmar os que temem a violência do
discurso do vencedor Jair Bolsonaro (PSL), que
representa a extrema-direita. "Abraçaremos a
causa de vocês. Contem conosco. A vida é feita de
coragem", disse.
"Para aqueles que vi com angústia e medo,
que soluçaram de chorar. Não tenham medo.
Estaremos aqui. Estamos juntos", completou
Haddad, ao lado de sua mulher, Ana Estela
Haddad, e da candidata a vice, Manuela D'Ávila
(PCdoB) e lideranças de partidos aliados como
Pros, PSB e Psol. O líder do Movimento dos
Trabalhadores sem Teto (MTST), Guilherme
Boulos, que concorreu no primeiro turno pelo
Psol, teve saudação especial de Haddad.
Com quase 100% das urnas apuradas,
Bolsonaro obteve 55,15% dos votos, frente a
44,85% do petista. Haddad falou muito sobre
coragem. "Pela minha formação, gostaria de
agradecer meus antepassados. Aprendi com eles o
valor da coragem para defender a Justiça a
qualquer preço. Aprendi com minha mãe, meu
pai, que a coragem é um valor grande quando se
vive em sociedade. Os demais valores dependem
dela. Agradeço todos os partidos que estiveram
conosco. Nos levaram a ter mais de 45 milhões de
votos no dia de hoje."
Ele clamou por resistência ao exigir
respeito destes quase 47 milhões de brasileiros
que não acreditam no caminho do ódio,
propagado por Bolsonaro em seus discursos de

ataque a jornalistas, opositores, mulheres,
homossexuais, entre outros grupos sociais.
"Uma parte expressiva do povo brasileiro
precisa ser respeitada. Divergem da maioria, têm
um outro projeto de Brasil e merecem respeito.
Entre todos esses eleitores, muitos não são de
partidos, de associações. Na última semana, vimos
a festa da democracia nas ruas do Brasil. Gente
com colegas, esposas, filhos e passou a panfletar o
país inteiro. Ou colocar um cartaz no pescoço
pedindo para dialogar para reverter o quadro que
se anunciava."
A coragem deve ser o ponto central dos
brasileiros que resistem, afirmou Haddad,
lembrando da importância de um projeto de
soberania nacional. "Seguimos com coragem para
levar nossa mensagem aos rincões do país. A
todos os brasileiros, fomos determinados levar a
mensagem de que a soberania nacional e a
democracia como entendemos é um valor que
está acima de nós. Temos uma nação e
precisamos defender daqueles que pretendem
usurpar o patrimônio do povo brasileiro."
Além do patrimônio, os direitos devem ser
defendidos a todo custo, disse. Direitos civis,
políticos, trabalhistas e sociais estão em jogo.
Temos uma tarefa enorme que é, em nome da
democracia, defender o pensamento, as
liberdades destes 45 milhões de brasileiros que
nos acompanharam. Temos a responsabilidade de
fazer uma oposição colocando o interesse do povo
brasileiro acima de tudo.
Fonte: Rede Brasil Atual
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Ao parabenizar Bolsonaro,
STF, PGR e OAB pregam
tolerância
Ao parabenizar o novo presidente da
República eleito, Jair Bolsonaro, o presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias
Toffoli, a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, e o presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), Claudio Lamachia, fizeram
discursos em favor da união nacional e contra a
intolerância entre os brasileiros.
Os três falaram no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), em Brasília, após a ministra Rosa
Weber, presidente da Corte, ter feito o anúncio
oficial de Bolsonaro como vencedor da corrida
presidencial deste ano.
Primeiro a falar, Toffoli defendeu uma
convivência harmoniosa e um país sem
radicalismos, seja por parte da situação ou da
oposição. “É momento de união, de serenidade e
de combate a qualquer forma de intolerância. O
pais se formou como uma sociedade tolerante e
continuará a sê-lo”, afirmou.
O presidente do STF ainda fez uma defesa
das liberdades de expressão, de imprensa, de
opinião, de consciência política, de crença e culto.
“É na pluralidade e na diversidade e no respeito às
diferenças que se constrói uma nação”, disse.
Toffoli enfatizou que o presidente eleito
deve, conforme a Constituição, “promover o bem
de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor ou qualquer forma de discriminação”. Em
nome dos 11 ministros do STF, ele afirmou que a
Corte “seguirá com sua missão de moderador de

eventuais conflitos sociais políticos e econômicos,
garantindo a paz social”.
Em seguida, a procuradora-geral da
República, Raquel Dodge, também destacou que o
presidente eleito deve governar e promover o
bem de todos, sem discriminação. “A democracia
é o governo da maioria em respeito à minoria”,
afirmou.
O presidente nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia,
destacou que o Brasil passou por uma campanha
eleitoral com “muitos extremismos”, mas o
momento é de “menos confronto e mais
encontro”. Ele acrescentou que “vencidos e
vencedores devem se respeitar e trabalhar pelo
Brasil, o momento e de encerramos o pleito
eleitoral e pensamos na nação e no nosso país”.
Liberdade de imprensa - Ao se
pronunciarem, os chefes do STF e da PGR fizeram
também a defesa do jornalismo profissional como
requisito básico ao funcionamento pleno da
democracia. “A imprensa brasileira deve ser
respeitada. Uma nação democrática necessita de
uma imprensa livre”, afirmou.
Fonte: Agência Brasil
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Única mulher governadora,
Fátima Bezerra vence no RN
Única mulher eleita governadora,
Fátima Bezerra (PT), liderou desde o primeiro
turno e obteve hoje 57,60% dos votos no
encerramento das apurações. Senadora com
mandato até 2023, Fátima Bezerra foi eleita
duas vezes deputada estadual e três vezes
deputada federal. Natural da Paraíba, é
pedagoga, formada pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Construiu sua
carreira nas redes públicas de educação de
Natal e do Rio Grande do Norte. Atua na área
de direitos humanos, meio ambiente e na
defesa dos direitos dos trabalhadores e das
mulheres.
Com a vitória de Fátima Bezerra, o PT
conquistou governo de quatro estados, todos
no Nordeste: Bahia, Piauí, Ceará e Rio Grande
do Norte.
Seu adversário, Carlos Eduardo (PDT),
teve 42,40% votos. Filho do ex-prefeito Agnelo
Alves, cassado pela ditadura militar, foi
deputado estadual e quatro vezes prefeito de
Natal. Fatima Bezerra derrotou uma
tradicional família de políticos do Rio Grande
do Norte: é sobrinho do ex-ministro Aluísio
Alves e primo do senador Garibaldi Alves Filho
e do ex-presidente da Câmara Henrique
Eduardo Alves - este último enunciado na
operação Lava Jato, por corrupção passiva e
lavagem de dinheiro. Renunciou à prefeitura
de Natal para concorrer a governador.
Fonte: Portal EBC

Preços de produtos
industrializados sobem 2,93%
na saída das fábricas
O Índice de Preços ao Produtor (IPP),
que mede a variação de preços de produtos
industrializados na porta de saída das fábricas,
registrou inflação de 2,93% em setembro. A
taxa ficou acima do 0,86% de agosto deste
ano e do 1,48% de setembro de 2017.
Segundo dados divulgados nesta sextafeira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), o IPP acumula 14,02% no
ano e 18,2% em 12 meses.
De agosto para setembro deste ano,
entre as quatro grandes categorias
econômicas, a maior inflação foi observada
nos bens intermediários, isto é, os insumos
industrializados usados no setor produtivo,
cujos preços subiram 3,84%.
As demais categorias tiveram as
seguintes taxas de inflação: bens de capital,
isto é, as máquinas e equipamentos (1,82%),
bens de consumo semi e não duráveis (1,78%)
e bens de consumo duráveis (0,82%).
Ainda na comparação com agosto, os
preços subiram em 22 das 24 atividades
pesquisadas pelo IBGE, com destaque para
indústrias extrativas (12,82%), refino de
petróleo e produtos de álcool (7,44%) e outros
produtos químicos (4,52%).
Fonte: Agência Brasil
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Comissão do Senado vota
proibição de juros maiores
para aposentados
Em reunião deliberativa agendada para a
quarta-feira (31), a Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) do Senado Federal examinará projeto que
proíbe a cobrança de juros mais altos nos
empréstimos com desconto na folha de
pagamento de aposentados e pensionistas do
INSS em comparação aos pagos pelos
trabalhadores da ativa. De acordo com o senador
Paulo Paim (PT-RS), autor do PLS 565/2007, os
trabalhadores da ativa normalmente negociam
condições financeiras mais favoráveis, o que
caracteriza discriminação vedada pelo Estatuto do
Idoso.
No relatório pela aprovação do texto, a
senadora Rose de Freitas (Pode-ES) diz considerar
que a medida é necessária, “principalmente
porque os aposentados não dispõem de estrutura
de defesa sindical”. Quando negociam com as
financeiras, o fazem solitariamente, sem
informações claras sobre as taxas, os cálculos e os
juros aplicados, destacou.

A senadora citou argumento de críticos do
projeto, que apontam um risco maior de
inadimplência entre os aposentados em razão do
maior índice de mortalidade neste grupo. Ela
afirmou, no entanto, que os lucros dos bancos não
param de crescer, mesmo com a redução das
taxas fixadas pelo Banco Central.
Antes de ser submetido à CAS, o projeto foi
submetido à Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), que aprovou o texto com uma emenda. A
decisão da CAS é terminativa: se aprovada na
comissão e não houver recurso de Plenário, a
proposição segue para a Câmara dos Deputados.
Fonte: Agência Senado
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