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Sindicalistas comemoram decisão de
ministro do STF que freia privatização
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Ricardo Lewandowski proferiu a decisão, nessa
quarta-feira (27), ao julgar uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI), ajuizada em 2011
pela Federação Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e pela
Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf/Cut), questionando
dispositivo da Lei das Estatais (13.303/2016).
Com a liminar, a Petrobras, Eletrobras, Banco
do Brasil e Caixa Econômica Federal e outras 53
empresas estatais não poderão ser vendidas sem
aprovação do Congresso Nacional.
A decisão de Lewandowski, de conceder uma
liminar (caráter provisório) que impede o governo
golpista e ilegítimo de Michel Temer (MDB-SP) de
vender o patrimônio público brasileiro ao capital
financeiro internacional sem o consentimento
do Congresso, foi comemorada por sindicatos de
trabalhadores e trabalhadoras de empresas estatais
de economia mista.

Lucro dos grandes supermercados aprofunda
desigualdades no campo. Relatório da Oxfam
aponta que grandes varejistas lucram enquanto
pequenos produtores sobrevivem em condições
degradantes

A Copa ideal 2

“Foi uma importante vitória. Essas empresas
já estavam na lista de privatização do governo
golpista que dava como desculpa a diminuição do
déficit público”, explica Rita Serrano, coordenadora
do Comitê Nacional em Defesa das Empresas
Públicas e representante dos empregados no
Conselho de Administração da Caixa Econômica
Federal.
Trecho de matéria escrita por Rosely Rocha para CUT Brasil,
leia matéria completa em www.sintsefceara.org.br

por Renato Aroeira para
www.humorpolitico.com.br

Informe sobre o funcionamento do Sintsef na Segunda-feira (02/07)
não haverá atendimento ao público na sede do sindicato devido ao jogo da seleção
brasileira contra o méxico pela copa do mundo de 2018.
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