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COMANDO NACIONAL SE REÚNE COM A
FENABAN HOJE
O Comando Nacional dos Bancários se reúne nesta terça-feira (30), a partir das 10h,
com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para retomar a mesa de negociações
da categoria. A reunião será realizada em
São Paulo.
Os bancos vão apresentar uma contraproposta ao que foi solicitado referente às cláusulas 62 e 65 da Convenção Coletiva. Eles
também apresentarão uma proposta referente à cláusula 37 que será analisada pelo
Comando.
A cláusula 62 trata da criação do Grupo Bipartite a ser criado com o objetivo de discutir
critérios para a constituição de centros de requaliﬁcação e de realocação de empregados,
com o objetivo de aprimoramento técnico.
A cláusula 65 trata do “Adiantamento Emer-

gencial de Salários nos Períodos Transitórios
Especiais de Afastamento por Doença”.
Os bancos também querem discutir a cláusula 37, que trata do monitoramento de resultados.
No período da manhã, a mesa negociará
Grupo de Trabalho Bipartite Requaliﬁcação
e Realocação (cláusula 62). As outras duas
cláusulas serão debatidas no período da tarde. (Contraf)

BANQUEIRO, VOCÊ NÃO ME ENGANA, SEU INTERESSE É NA GRANA!
Grandes bancos privados como Itaú, Bradesco e Santander, em notas públicas ou por
meio de declarações dos seus executivos, posicionaram-se favoravelmente à reforma da Previdência (PEC 287) pretendida por Temer, que
na prática enterra a aposentadoria pública no
país. As justiﬁcativas “oﬁciais” vão desde a retomada do “crescimento econômico sustentável”
até a “solução dos nossos problemas sociais”.
Entretanto, o que os banqueiros não assumem
é um interesse bem particular das instituições
que comandam: o crescimento da contratação
de planos de previdência privada.

SENADO ANALISA A REFORMA
TRABALHISTA HOJE

Mesmo com o país mergulhado na crise
institucional, a CAE (Comissão de Assuntos
Econômicos) do Senado colocou o projeto da
reforma trabalhista como o primeiro da lista
de votações desta terça-feira (30). Desde o
começo da tramitação, a bancada governista
tem feito atropelos para apressar a aprovação da proposta.
Na semana passada, a sessão terminou
em confusão, já que o presidente do colegiado, senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) deu
como lido o relatório de Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e concedeu vista coletiva do projeto.
O relatório de Ferraço é favorável ao texto
aprovado na Câmara Federal, rejeita as 193
emendas apresentadas no Senado e propõe
que algumas partes sejam vetadas pela Pre-

De acordo com levantamento da Fecomercio-SP, as discussões sobre a reforma da Previdência continuam aumentando a procura por planos de aposentadoria
privados. (SP Bancários)

sidência da República ou reformuladas através de Medida Provisória.
A matéria original propõe jornada diária
de 12 horas, negociado sobre o legislado,
trabalho intermitente, parcelamento de férias

DEMOCRACIA EM PRIMEIRO LUGAR
Ontem, os movimentos sociais lançaram
uma proposta de programa para o caso de Temer cair e haver eleição direta. Resumindo, na
essência se baseia nos princípios da democracia social, pautada na busca por redução das
desigualdades e superação da pobreza. Quer
dizer, o contrário da concepção neoliberal do
golpismo, cuja única e exclusiva prioridade é o
grande capital. (SBBA)

anuais, teletrabalho (home ofﬁce) e contrato
por hora, além de diversos outros absurdos
que acabam com a CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho). A resistência popular, portanto, deve continuar para impedir que o projeto seja aprovado. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: PAULINHO
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