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Em defesa do serviço público
 e dos trabalhadores

“Querem adequar 
os direitos sem os 
sindicatos”, alerta 

diretor técnico do Dieese

Em DEfEsa Da Conab!

Clemente Ganz Lúcio, Diretor 
técnico do Dieese, tem 
alertado dirigentes sindicais 
para as profundas mudanças 
em andamento na economia 
e na política, que estão 
impactando o movimento sindical. “Nós somos um 
país que está sendo entregue. O Brasil é a maior 
oportunidade de entrega de ativos reais.  A elite 
econômica está criando os seus próprios partidos 
e que empresas estão financiando líderes. Querem 
o estado mínimo do ponto de vista social, mas com 
igualdade de competição e concorrência no mundo”. 
Para o economista, os jovens que estão no mercado 
de trabalho terão que se organizar para fazer as 
negociações e fechar acordos. “Não há formação 
maior do que a vivência. Isso se chama descoberta 
da consciência de classe e os jovens terão que passar 
por isso. E nós teremos que inovar no movimento 
sindical e nos convencer que o novo sindicalismo 
será feito por quem está nesses novos postos de 
trabalho”, ressaltou.

Foi uma manhã bem participativa, na sede 
da Conab hoje. Reunidos para discutir 

estratégias de resistência frente a ameaça de 
extinção de 12 superintendências da empresa 

pública no Brasil e a demissão de milhares 
de trabalhadores, o grupo reafirmou seguir 
em luta pela defesa da Companhia Nacional 
de Abastecimento. Os empregados públicos 

escolheram a próxima terça-feira, dia 4/12 para 
realizar novo ato. Em breve mais informações.

É 
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an
hã

!

Leia matéria completa em www.cut.org.br

Vale lembrar que Clemente esteve entre os palestrantes do 12º 
Congresso do Sintsef, realizado no último outubro.
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