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TEMER SANCIONA REFORMA TRABALHISTA
O último golpe nos direitos trabalhistas foi desferido pelo seu carrasco: Michel
Temer, um verdadeiro capitão do mato dos
banqueiros e maus empresários. Na tarde de
ontem (13), o ilegítimo alçado à presidência
por meio de um golpe sancionou o PLC 38, a
chamada reforma trabalhista, que na prática
é um completo desmonte da Consolidação
das Leis do Trabalho. Após ser publicado no
Diário Oﬁcial, o que deve ocorrer nos próximos dias, a agora nova lei entra em vigor em
120 dias.
Temer, o grande testa-de-ferro do desmonte idealizado pelo mercado e por banqueiros, inicialmente queria empurrar a reforma por Medida Provisória. Acabou recuando
e enviou a reforma por meio de projeto de lei
do executivo. Apresentada em uma cerimônia com pompa e circunstância – e a alardeada presença do presidente da Fiesp, Paulo
Skaff – em 22 de dezembro de 2016, “um
belíssimo presente de Natal” para os brasileiros, disse na ocasião.
O projeto anunciado veio pronto para ser
aprovado, já estabelecendo, por exemplo,
que acordos ou convenções coletivas passariam a ter força de lei, mesmo quando inferiores a ela. O chamado negociado sobre o
legislado coloca em risco férias, jornada de
trabalho, intervalos de intrajornada, plano
de cargos e salários, banco de horas, entre
outros.

Na noite de 11 de julho o plenário do Senado aprovou a reforma por 50 votos a 26.
A promessa da MP não durou mais do que
alguns minutos, já que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) aﬁrmou, ainda
na mesma noite, que não ia colocar nenhuma
medida para ser apreciada.
Sendo assim, e sem mudanças que desagradassem os ﬁadores de seu mandato,
Temer recebeu de volta seu projeto, já devidamente aprovado graças à sua tropa de
choque, para com uma caneta transformá-lo
em lei e acabar com os direitos trabalhistas.
E assim o fez, aplaudido pelo seu ministro
da Fazenda, o banqueiro Henrique Meirelles,
que inclusive discursou.
“Esse projeto é a revelação de como esse
governo age”, resumiu, durante a cerimônia
de assinatura, o presidente que não tem o
crivo do povo para exercer o mandato, só do
patronato brasileiro. (SP Bancários)

BRADESCO ANUNCIA PLANO DE DEMISSÃO
Depois do Banco do Brasil e da Caixa, agora é o Bradesco que informou, por meio de comunicado interno, a abertura do Plano de Desligamento Voluntário Especial (PDVE), nesta
quinta-feira (13), com vigência entre 17 de julho
e 31 de agosto.
O banco aﬁrma que o plano não afetará o
atendimento aos clientes. O temor é que os funcionários que permanecerem ﬁcarão sobrecarregados ou então sejam trocados por trabalhadores terceirizados com menos direitos.
Entre os incentivos para adesão ao PDVE,
o Bradesco informa que quem aderir receberá
todas as verbas rescisórias, inclusive a multa do
FGTS e o aviso prévio; além de um valor equivalente a 0,6 da remuneração ﬁxa por ano de
trabalho no banco (limitado a 12 salários); vale

NOSSO COMPROMISSO É COM
O BANCÁRIO E A ÉTICA
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alimentação de seis meses, em parcela única;
manutenção do plano de saúde e odontológica
por 18 meses.
Podem aderir ao PDVE os funcionários que
estejam aposentados junto ao INSS, por idade
ou tempo de contribuição integral ou proporcional
até 31/08, ou estejam aptos a requerer o benefício e trabalhem em uma das empresas da holding
listadas no regulamento há, no mínimo, 10 anos.

Temos como o princípio fundamental a
luta por melhor remuneração, condições dignas de trabalho e a solidariedade entre os
trabalhadores. Além disso, por questão ética, defendemos o respeito aos direitos dos
consumidores de produtos bancários. Bem
como, a prestação de serviços de boa qualidade aos clientes.
Nesse sentido, o Sindicato mobiliza a categoria para as campanhas salariais, critica
as longas ﬁlas, exige a contratação de mais
bancários, batalha pela manutenção e ampliação dos direitos dos trabalhadores.
Buscamos inﬂuenciar a camaradagem
entre os colegas, não importa o banco, o
senso crítico e a consciência de classe trabalhadora, explorada pelo capital, no nosso
caso, o capital ﬁnanceiro, o mais poderoso
concentrador de riqueza da história do capitalismo. Justamente, quem comanda as
ações visando a superexploração dos trabalhadores, como as recentes reformas trabalhista, previdenciária e a PEC 241, da limitação dos gastos públicos primários.
O presente momento é de ataque aos direitos dos trabalhadores, da organização sindical e da Justiça do Trabalho. Além disso, os
bancos públicos e demais empresas estatais
estão ameaçadas. A atitude de trabalhadores
conscientes deve ser de união em torno das
entidades sindicais e de mobilização pela garantia de emprego e direitos.
Não somos nem seremos os donos do
capital e, por mais “reais que os reis” tentemos ser, ou parecer, jamais seremos de fato.
Como toda a mercadoria na engrenagem do
sistema capitalista, seremos descartados a
qualquer momento pelo interesse do capital.
“Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres”. - Rosa Luxemburgo
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SÔNIA
Tarde: PAULINHO
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VERSO CULTURAL
HUMOR

programação

15 de julho (sábado)
7h às 15h - Credenciamento
9h- Abertura Solene
10h – Palestra de abertura sobre ‘A defesa de um projeto nacional de desenvolvimento’, com o senador Roberto Requião
12h – Almoço
14h -“O papelão da mídia e a imprensa dos trabalhadores’, com
o jornalista Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé .
15h30 -Mesa Redonda:
_ ‘Reforma trabalhista: modernização ou retorno a Idade Medieval’, com ex-presidente da OAB, César Britto
_ ‘Impacto da reforma da previdenciária na vida dos trabalhadores(as), com o mestre em Direito Público, Antônio Soares Silva
Junior
16h- Coffee break
16h30- ’A 4ª Revolução Industrial e os reﬂexos no mundo do
trabalho’, com a técnica do Dieese Vivian Machado
18h30 - Encerramento
20h- Confraternização
16 de julho (domingo)
08h - Plenária Final
Organização da luta da FEEBASE e dos sindicatos ﬁliados
Minuta da FEEB para a estratégia da Campanha Nacional dos
Bancários
Deﬁnição dos delegados para a Conferência Nacional dos Bancários
12h – Encerramento
12h30 - Almoço
**Nossa delegação sai de Itabuna, às 19h, do Jardim do Ó!
Não se atrasem!

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (16)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia
QUARTA-FEIRA (19)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia

FFELIZ ANIVERSÁRIO!!
Aniversariante

Banco

Agência

Data

Rafaela Santos

CEF

Ilhéus

14/07

Niraldo Costa

Bradesco

Itabuna

14/07

Loupo Gil Souza

Bradesco

Itabuna

14/07

Marcos Alves

CEF

Itabuna

14/07

Hercilia Luz

CEF

Itabuna

14/07

Gilson Quinto

CEF

Camacan

15/07

Valmar Cardoso

CEF

Itabuna

16/07

Antônio Ferreira

BB

Ipiaú

16/07

Romário Farias

Bradesco

Itabuna

16/07

Alberto Amaral

BB

Coaraci

17/07

Clovis Nunes

BB

Itabuna

17/07

Livia Franco

Bradesco

Itabuna

17/07

André Marques

BB

Itajuipe

17/07

Maria Aparecida

BB

Itabuna

17/07

Josivan Ferreira

CEF

Mundo Novo

17/07

Nandara Costa

CEF

Itabuna

18/07

Anderson Viana

Santander

Itabuna

18/07

CEF

Itabuna

18/07

Raimundo Ferreira

CLASSIFICADOS
- Vendo: Peugeut passion xr 1.4 (2011) sedan, Ar condicionado, direcao
hidraulica, alarme, trava automatica, vidro eletrico nas 4 portas, sencor
de ré, porta malas gigante, revisao em dia, ipva (2017 a vencer), rodas
de liga leve aro14 Km: 83 mil rodados. Cor cinza. Valor: 21 mil. Contato
(73)982423486 - Robson
- Alugo: Apartamento de 2 e 3/4, com garagem, ótima localização no
Castália. Contato: (73) 99982-9439.
- Vendo/Alugo: Apartamento no Zildolândia nº 165, com 3/4 sendo
uma suite, sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, com 2 vagas de
garagem. Contato: (71) 999884264 Ednaldo.
- Vendo: Moto Web 100 - Sundow (em perfeitas condições). Valor: R$
2.800,00. Contato: 98825-1309.
- Vendo: Nissan March 2012, direção elétrica, ar e air bag. Valor: R$
22.000,00. Contato: 98825-1309.

“Lutam melhor os que têm belos sonhos.” - by Che Guevara

