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REFORMA TRABALHISTA VIOLA CONVENÇÕES DA OIT
A reforma trabalhista, prestes a ser votada pelo plenário do Senado, viola acordos
internacionais assinados pelo Brasil. A proposta do governo Temer joga ao menos três
convenções da OIT na lata do lixo, informa
em nota a Organização Internacional do Trabalho.
Um dos pontos é a possibilidade de se
colocar o que for acordado entre empresa e
empregado acima do que estabelece a lei. O
negociado sobre o legislado viola as convenções de número 98 (negociação coletiva),
151 (negociação coletiva para servidores
públicos), 154 (promoção da negociação coletiva) e 155 (segurança e saúde dos trabalhadores).
Segundo a OIT, a promoção da negociação coletiva é imprescindível para que se
estabeleça um acordo sobre termos e condições de trabalho mais favoráveis aos trabalhadores do que os previstos na legislação. A
proposta de Temer faz justamente o contrá-

CONFERÊNCIA INTERESTADUAL
NOS DIAS 15 E 16

O senador Roberto Requião (PMDB–PR)
rio e fragiliza o trabalhador.
O documento condena ainda a forma
como a reforma tramita no Congresso Nacional. Para atender ao mercado, o projeto
segue acelerado, atropelando tudo e sem
qualquer consulta aos trabalhadores. A nota
da OIT é uma resposta ao questionamento
enviado por seis centrais sindicais, inclusive
a CTB. (SBBA)

BANCÁRIOS PARTICIPAM DA LUTA CONTRA A REFORMA
TRABALHISTA NESTA TERÇA-FEIRA
O Comando Nacional dos Bancários convocou a categoria para participar das manifestações, a partir de hoje (11), contra a reforma
trabalhista (PLC 38/2017), dia que o projeto será
votado no plenário do Senado Federal.
Sendo assim, a reunião de negociação com
a Fenaban que estava agendada para amanhã
foi adiada para uma data que será deﬁnida posteriormente.
Em Itabuna, haverá caminhada e manifestação saindo do Jardim do Ó, a partir das
10h. Todos os bancários estão convocados!
O PLC 38/2017, já aprovado na Câmara,
ameaça as garantias e direitos trabalhistas conquistados nas últimas décadas, atendendo a

conﬁrmou presença na 19ª Conferência Interestadual dos Bancários da Bahia e Sergipe,
que acontece sábado e domingo (15 e 16 de
julho), em Aracajú.
Uma das vozes mais criticas ao ao governo de Michel Temer, o senador faz a palestra de abertura do encontro, no sábado
(15/07), falando sobre a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento no Brasil.
A programação conta ainda com intervenção
do jornalista Altamiro Borges sobre o papel
danoso da grande mídia e a importância da
resistência da imprensa sindical.
Depois, acontece mesa redonda para debater os impactos das reformas trabalhista e
previdenciária na vida dos trabalhadores e

interesses dos setores mais reacionários
do empresariado brasileiro. Para Adilson
Araújo, presidente nacional da CTB, “os
direitos da classe trabalhadora não podem
ser transformados em moeda de troca,
sob pena de traição aberta aos interesses
maiores da classe”, aﬁrmou.
Fonte: Feeb Ba/Se

Com tristeza, comunicamos o falecimento da
Sr. Roberto F. Dias, pai da nossa colega do Santander e diretora do Sindicato, Roberta Liliana, na
noite de ontem.
O velório e o sepultamento serão realizados
no município de Iaçu, onde residia o Sr. Roberto.
À família e aos amigos, nossos sentimentos!

exposição sobre a 4ª Revolução Industrial e
os reﬂexos para os bancários, com a técnica
do Dieese, Vivian Machado.
O domingo (16/07) será dedicado ao debate sobre a Campanha Nacional dos Bancários 2017. A 19ª Conferência Interestadual
acontece no Mercure – Del Mar Hotel, na
Orla da Atalaia.
**Nossa delegação sai na sexta-feira
(14), às 19h, da praça da FTC. Fiquem ligados!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: LIAMARA
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