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UM ANO DE GOLPE. BRASIL MUDOU. PARA PIOR
Quinta-feira, 31 de agosto, o golpe
jurídico-midiático-parlamentar completa um ano. No Brasil, muita coisa mudou. Para pior. O governo Temer logo
mostrou para que veio, derrubando o
falso discurso da mídia de que a solução
para o país sair da crise era o impeachment, mesmo sem crime, da presidente
Dilma Rousseff.
O golpe não trouxe nenhuma melhoria. Ainda em 2016, o governo congelou
por 20 anos os investimentos públicos
na saúde e na educação, começou o desmonte das estatais, com a reestruturação do BB e o fatiamento da Petrobras.
No início deste ano, foi a vez da Caixa e
outras empresas públicas.
Em tempo recorde, desenterrou um
projeto de 1998 e aprovou a lei que libera a terceirização na atividade fim das
empresas. Também sancionou a reforma
trabalhista, acabando com os direitos
garantidos na CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho).
No campo econômico, a recessão
continua e o rombo nas contas públicas é o maior da história, R$ 20 bilhões

23º GRITO DOS
EXCLUÍDOS
EM DEFESA DA

em julho. O desemprego bate recorde.
Hoje, mais de 13 milhões de pessoas estão sem trabalho no país.
Os programas sociais estão acabando, assim como os grupos que fiscalizam
o trabalho análogo à escravidão. Para
completar, nos últimos dias, o governo
Temer anunciou a extinção da Reserva
Nacional do Cobre e Associados (Renca), liberando a mineração e ameaçando as terras indígenas da Amazônia. O
preço que a nação paga pelo golpe realmente é alto. O Brasil está perdendo a
soberania e tudo o que pode ajudar no
desenvolvimento.

No dia 7 de setembro acontecerá
a 23ª edição do Grito dos Excluídos.
Com o lema “Por direitos e democracia“ a atividade abordará a realidade
de um Brasil em crise, com desemprego, retirada de direitos trabalhistas e
que em breve enfrentará a votação da
reforma da Previdência, proposta que
ameaça a aposentadoria de milhões de
brasileiros.
A atividade ocorre em todo o Brasil. Em Itabuna, a concentração será no
Jardim do Ó, às 8h da manhã., haverá
o tradicional ato organizado pela CTB
(Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Brasil), Pastorais e Movimentos Católicos, CUT (Central Única dos
Trabalhadores) e Frente Brasil Popular.
Fonte:Contraf com informas SEEB/Itabuna

Fonte: O Bancário

JUSTIÇA SUSPENDE EXTINÇÃO DE RESERVA
A Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão imediata de ‘todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir
a Reserva Nacional do Cobre e Associados
(Renca), sem a prévia observância da garantia constitucional’.
A proposta de Antônio Carlos Fernandes foi acatada pelo juiz Rolando Spanholo,
da 21ª Vara Federal, que decidiu suspender
a exploração por meio de decisão liminar
publicada nesta terça-feira (29/8).
De acordo com informações do portal
de notícias G1, o magistrado concluiu que
é inadequada a pretensão do governo federal em extinguir (total ou parcialmente) a
reserva, por meio de simples decreto e sem a
prévia deliberação do Congresso Nacional.

“O juiz ressalta que, por estar localizada
na Floresta Amazônica, alterações no uso
dos recursos existentes na área só podem ser
realizadas em forma de lei. Para ele, a Presidência da República até pode tomar a iniciativa sobre o assunto, mas não como forma
de decreto, e sim pautando o Legislativo”,
aponta ainda a matéria do G1.
Segundo Rolando Spanholo, “ficam suspensos eventuais atos administrativos praticados com base no Decreto n. 9.142/2017
(ou sucessor) que tem a finalidade de permitir a imediata exploração dos recursos
minerais existentes na Reserva Nacional do
Cobre e Associados”. (veja materia completa
em www.bancariositabuna.com)
Fonte: FEEBBASE

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: NELIO
Tarde: UILTON
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