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MOVIMENTO SINDICAL REALIZA CAMINHADA EM DEFESA DA
DEMOCRACIA EM ITABUNA
Está em curso no país uma trama golpista que tem como objetivo romper
com a democracia e os direitos dos
trabalhadores, por isso, a Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB) se une a outras centrais
sindicais para realizar uma manifestação nacional na próxima quinta-feira
(20) em defesa dos direitos sociais e
da liberdade democrática. Em Itabuna, haverá uma caminhada que irá
percorrer a Avenida Cinquentenário,
centro da cidade, e irá levantar as
bandeiras em defesa do povo Brasileiro. A concentração será no Jardim
do Ó, às 14h. As pautas da manifestação já foram decididas pelo Fórum
de Movimentos Sociais da Bahia e
serão: 1) Contra o ajuste fiscal! Que
CANCELADA AUDIÊNCIA SOBRE O HSBC
A Audiência Pública para debater o futuro do HSBC e a repercussão na vida
dos trabalhadores do banco, solicitada
pelo deputado Daniel Almeida para
hoje, foi cancelada.
O aviso foi dado pelo presidente da
Comissão de Trabalho, Administração
Pública e Serviço Público da Câmara
dos Deputados, Benjamin Maranhão,
do Solidariedade da Paraíba, nesta segunda-feira (17).
Os motivos ainda não foram esclarecidos. Almeida declarou estar chateado
com o cancelamento e que lutará por
uma nova data. Os dirigentes sindicais
também. Por isso, vão à Brasília pressionar os parlamentares por apoio a
campanha em defesa do emprego.
O protesto, marcado para às 11h, em
frente ao Banco Central, para pedir
que o órgão acompanhe de perto as negociações, não foi cancelado.
Fonte: O Bancário

os ricos paguem pela crise!; 2) Fora
Cunha: Não às pautas conservadoras
e ao ataque a direitos!; 3) A Petrobrás
é nossa!. Desta forma, convocamos a
população para tomar as ruas no dia
20 de Agosto, Dia Nacional de Luta
em defesa dos direitos sociais, da liberdade e da democracia.
2º ENCONTRO DOS BANEBIANOS
EM ITABUNA
Mais uma vez o clima de alegria e descontração marcou o encontro dos exfuncionários do banco Baneb, em Itabuna. O último encontro dos bancários
tinha sido em maio deste ano e, novamente, reunidos em um restaurante da
cidade, os banebianos se confraternizaram e reforçaram o laço de amizade
que perdura por mais de 20 anos.
Estamos ansiosos para o próximo
encontro!
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A CAMPANHA AGORA É “TERCEIRIZAÇÃO
NÃO TEM PERDÃO!”
“Terceirização não tem perdão”. É com
essa frase que o Comando Nacional dos
Bancários convoca todos os bancários do
País, a participarem da campanha contra
o risco da retirada de direito dos trabalhadores. A ideia é que os trabalhadores usem
em todas suas postagens nas redes sociais
ligadas ao tema ao mostrar para governo
e para os empresários a reação da classe
trabalhadora a esse ataque aos direitos conquistados.
O Senado apresentou na segunda-feira chamada Agenda Brasil, aos ministros da área
econômica, como uma forma de retomar o
crescimento econômico e de realizar reformas necessárias para que o Brasil supere a
crise. No entanto, os caminhos para a retomada do crescimento são controversos.
O Colégio de líderes do Senado Federal
ameaça votar o PLC 30 da terceirização
em regime de urgência. Dessa forma, promete levar o projeto diretamente a votação
em plenário. Com esse golpe, os senadores
abortam a tramitação regular do projeto,
que deveria passar pelas comissões, como
prevê o regimento do Senado.
No Brasil são mais de 12 milhões de trabalhadores terceirizados. Um levantamento
aponta que o trabalhador terceirizado trabalha três horas a mais, em média e recebe
25% a menos pelo mesmo serviço realizado. Ele fica 3,1 anos a menos no emprego
do que trabalhadores contratados diretamente; estão mais expostos a acidentes de
trabalho devido a um menor treinamento e
capacitação para as atividades exercidas,
além de prejuízos na hora de se aposentar.
O estudo mostra, ainda, que para cada 10
pessoas empregadas, oito são terceirizadas
e de 5 mortes, 4 são de pessoas terceirizadas.
Compartilhem:#TERCEIRIZAÇÃONÃOTEMPERDÃO

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: SÔNIA
Tarde: UILTON
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