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SINDICALISMO

Cinthia Ribas 

Arquivo CTB

DESAFIOS DO 
MOVIMENTO 
SINDICAL
O ENCONTRO de Lideranças Sindicais da CTB reuniu especialistas 
e cerca de 90 dirigentes de diversos estados na sede da central, 
em São Paulo. Na pauta, como enfrentar as novas regras impos-
tas pela lei trabalhista, o caminho jurídico para a resistência sin-
dical e as formas de custeio do sindicalismo. O debate abordou 
- e aprofundou - os principais desafios do movimento sindical.
Confira a cobertura completa no Portal CTB

A advogada Zilmara Alencar abriu o evento falando sobre sustentabilidade das organizações sindicais; depois, o deputado federal Orlando Silva fez uma análise conjuntural 

Adilson Araújo encerrou o encontro após palestra do jurista José Eymard Loguércio
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toque de classe

A greve foi declarada. 
Nasceu da indignação. E 
essa indignação foi ca-
nalizada em um grande 
movimento que che-
gou a 70% da categoria. 
Uma resposta automá-
tica, visto que a questão 
econômica que assola os 
educadores do RS é gra-
ve. Temos o exemplo do 
Rio de Janeiro como um 
horizonte nada agradá-
vel, visto que lá a lógica 
do governo foi a mesma. 
Esmagar o servidor pú-
blico a fim de garantir as 
privatizações.

Completamos agora 
praticamente 2 semanas 
de greve. Até quando 
conseguiremos manter 
nossos colegas entusias-
mados e esperançosos 
com a luta? A indignação, 
por si só, não é motivo 
para manter uma cate-
goria inteira mobilizada. A 
compreensão mais ampla 
torna a liderança mais efi-
caz e mais responsável.

Um movimento que 
veja não somente a 
questão salarial, mas a 
questão política, social 
e econômica que é o 
que realmente define. A 
questão salarial, a preca-
rização do prédio, a falta 
de material, tudo isso é 
consequência do projeto 
de desmonte da Educa-
ção, que deve ser nosso 
alvo hoje e sempre.

Cléber Custódio Duarte é 
educador em Igrejinha-RS, 
rede pública escolar gaúcha

Não é salário, 
é educação! 

Marcos Ruy
imprensa@portalctb.org.br

O assunto é tema de reporta-
gem da BBC Brasil
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A REPORTAGEM “Por 
que o medo de ser demiti-
do prejudica a produtivida-
de do funcionário a longo 
prazo”, publicada pela BBC 
Brasil trouxe à baila a dis-

Medo do desemprego piora 
produtividade, diz estudo

cussão sobre a crise eco-
nômica no Brasil e o de-
semprego galopante.

Tinne Vander Elst, psi-
cóloga da Universidade de 
Leuven, na Bélgica, que es-
tuda o tema, afirma que a 
falta de estabilidade no tra-
balho está associada a ní-
veis baixos de performance 
e “mais comportamentos 
de bullying e rotatividade”. 

Já são 26 milhões de 
desempregados e, soma-
-se a isso, a aprovação da 
reforma trabalhista e o fim 
da CLT. “O medo de ser de-
mitido aumenta com a alta 
do desemprego, fazendo 
com que trabalhadores e 
trabalhadoras se sujeitem 
a toda forma de opressão”, 
diz Elgiane Lago, secretária 
de Saúde da CTB.

A CTB disponibiliza no 
Portal CTB a Nota Técni-
ca: A proposta de reforma 
trabalhista, elaborada pelo 
advogado e assessor jurídi-
co da CTB, Magnus Farkatt. 
O documento analisa 15 
pontos da  Lei 13.467/2017 
e busca lançar luz sobre as 
formas de enfrentamento 
das novas regras, preser-
vando direitos ou nego-
ciando contrapartidas que 
beneficiem o empregado.

NOTA TÉCNICA NO 
PORTAL DA CTB

SOMENTE um projeto 
construído na unidade de 
amplas forças em torno da 
retomado do desenvolvi-
mento e da soberania na-
cional com valorização do 
trabalho é capaz de tirar o 
país da crise. Com essa as-
sertiva foi empossado na 
última sexta-feira, 15, o novo 
presidente da Central dos 
Trabalhadores e Trabalhado-
ras do Brasil no Estado do Rio 
Grande do Norte, o professor 

“Saída para crise está na 
valorização do trabalho”

Wellington Duarte, chefe do 
departamento de Economia 
da UFRN e atual presidente 
do ADURN-Sindicato.

A cerimônia de posse 
da nova diretoria, que vai 
conduzir política e admi-
nistrativamente a entida-
de no próximo quadriênio 
(2017/2021), reuniu traba-
lhadores, lideranças dos 
movimentos sociais e sin-
dicais, políticos potiguares 
e a sociedade civil.


