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Sexta-feira  08/01/2016

 A Fenae, entidades sindicais e re-
presentativas dos trabalhadores das estatais 
deverão defi nir um calendário de mobiliza-
ção contra a aprovação do PLS 555/2015, 
que cria a Lei Geral das Estatais. No mês 
passado, a matéria começou a ser discutida 
no Senado, e acabou sendo adiada para 2016.
 A estratégia deverá seguir a mesma 
linha do ano passado, de modo que sindica-
tos e federações intensifi quem os contatos 
com os senadores, solicitando que não apro-
vem a proposta. “O projeto representa uma 
ameaça as empresas públicas municipais, 
estaduais e federais e isso é o que mobiliza as 
entidades que estão nessa linha de frente jun-
to com a Fenae para evitar o prosseguimen-
to as votações”, afi rma Jair Pedro Ferreira.
Em dezembro, representantes de sindicatos 
e federações, além de diretores da Fenae, 
fi zeram vigília durante toda a tarde no Se-
nado, buscando sensibilizar os senadores 
para não votarem o PLS 555. No mesmo 
dia, as centrais sindicais (CUT, CTB e CSP/
Conlutas), a Contraf e a Fenae enviaram 
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ofício aos 81 parlamentares reforçando posi-
cionamento contrário a propositura. 
As mudanças propostas causariam pre-
juízos incalculáveis à classe trabalha-
dora, e gastos astronômicos aos go-
vernos federal, estaduais e municipais.
O comunicado lembra que o projeto consti-
tuiu uma grave ameaça à Caixa Econômica 
Federal, Correios, BNDES, Petrobrás e a 
empresas do setor elétrico. Essas institui-
ções são de extrema importância para o 
desenvolvimento do País e não devem fi -
car à mercê da lógica privatista, que tantos 
danos ocasionou ao patrimônio nacional.

Fonte: Sindbancarios

 A presidenta Dilma Rou-

sseff disse, durante café da ma-

nhã com jornalistas, nesta quin-

ta-feira (07/01), que pretende 

perseguir com “unhas e dentes” 

a retomada do desenvolvimento. 

Também reafirmou o compro-

misso de buscar o reequilíbrio 

fiscal para conter a inflação.   

 Dilma também disse que o 

modelo do quanto pior se esgotou. 

Afirmou ainda que as decisões do 

Congresso Nacional vão mostrar 

quem torce contra ou favor do 

Brasil. Para a presidenta, é inad-

missível negar os avanços obtidos 

no país e se empenhar apenas em 

criar um clima de instabilidade.

 Em 2015, o governo entre-

gou mais de 400 mil casas e con-

tratou outras 320 mil. Avanços 

também na educação. Por con-

ta de programas federais, como 

Prouni e Fies, 906 mil estudan-

tes entraram em universidades.

 Em relação às medidas 

econômicas, Dilma ratificou a 

intenção em reduzir a inflação 

e volta-la para o centro da meta 

o mais breve possível.  “Estabi-

lidade com crescimento são fun-

damentais: um para garantir a 

estabilidade fiscal e o combate 

a inflação, e o outro para reali-

mentar isso de forma sustentável 

para que a gente possa, de fato, 

superar esse processo”, afirma. 

Fonte: O Bancário

MODELO DO QUANTO PIOR 
MELHOR SE ESGOTOU

LAMA VISTA EM ABROLHOS PODE 
SER DA BARRAGEM DE MARIANA

 Os presidentes do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (Ibama), 
Marilene Ramos, e do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), Claudio Maretti, in-
formaram ontem (7), que estão moni-
torando uma mancha no oceano que 
chegou à região sul da Bahia e já atingiu 
o Parque Nacional Marinho dos Abro-
lhos, local com maior biodiversida-
de de corais do Atlântico. 
 De acordo com a presidenta 
do Ibama, a mancha está sendo asso-
ciada à lama de rejeitos de minera-
ção da Samarco, que está concentrada 
na foz do Rio Doce. A mancha vinha 
se espraiando no último mês para o 
sul do litoral do Espírito Santo, mas, 
nos últimos dois dias, devido às fortes 
chuvas na área, passou a se espalhar 
também na direção norte do estado.
 Ela informou que a cole-
ta das primeiras amostras foi fei-
ta nesta quinta-feira e que os resul-
tados devem sair em até 10 dias. 

Fonte: Agência Brasil

CAIXA ADIA O PAGAMENTO DE 
PROMOÇÃO

 A Caixa informou à Comis-
são Executiva de Empregados, que 
o reajuste da promoção por mérito 
só deve ser creditado na folha sala-
rial de fevereiro. Antes, o pagamen-
to estava previsto para 20 de janeiro. 
 Segundo o banco, uma inconsis-
tência no sistema foi identifi cada. Desta 
forma, a área responsável teve de fazer 
o procedimento novamente. Um posicio-
namento defi nitivo será divulgado na pró-
xima semana, mas a Caixa já confi rmou 
que os valores serão retroativos a janeiro.
  Fruto de um longo processo 
de negociações, essa é uma das maio-
res conquistas dos bancários da insti-
tuição, que após mais de 15 anos sem 
esse direito, teve o reajuste da promo-
ção por mérito restabelecido em 2008.
 O esperado é que também seja 
detalhada as porcentagens de trabalha-
dores que receberão um ou dois deltas. 
Assim como a dos que não alcançaram 
promoção no ano passado. Cada delta 
corresponde a 2,33% de aumento nas re-
ferencias do Plano de Cargos e Salários. 

Fonte: O Bancário

Devido a ajustes no setor de comunica-
ção do sindicato, o verso desta edição 

será adiada para a próxima edição. 

ATENÇÃO


