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VIGILIA HOJE PEDE FORA TEMER EM ITABUNA

Hoje (2/8) a Câmara votará denúncia
contra o governo golpista de Michel Temer,
serão realizados atos em todo o país, com
objetivo de pressionar os deputados favoráveis à permanência de Temer na presidência.

Em Itabuna, a CTB e a Frente Brasil Popular convocam toda a população
para participar de uma vigília que será
realizada a partir das 15h, na Praça
Adami, no centro da cidade.
Haverá apresentação de artistas,
acompanhamento da votação com TV
e ato politico.
“A população tem que acordar para
os constantes desmontes que este governo ilegítimo quer impor aos trabalhadores. Nossos direitos, duramente
conquistados, estão sendo retirados
a todo momento. Isso é um absurdo.
Essa vigilia é um tipo de prosteto, por
isso, temos que ir às ruas bradar o
Fora Temer -- Diretas Já, e reivindicar
melhorias para a nossa população”,
enfatizou, Paulo Eduardo, vice-presidente do Sindicato.

MICHEL TEMER GASTA BILHÕES PARA SE SAFAR
O Brasil paga caro pelas manobras realizadas por Michel Temer para tentar escapar ileso dos crimes de corrupção passiva.
A Câmara Federal deve votar a denúncia
hoje (02/08).
Para se livrar, o presidente usa, sem
cerimônia, a máquina pública para comprar
deputados. No acumulado do ano, foram
destinados mais de R$ 105 bilhões para
esse ﬁm. Agora, a promessa é de mais R$
17 bilhões para emendas parlamentares.
A farra chega ainda aos prefeitos e governadores. Depois do escândalo da JBS, o
governo liberou R$ 11,7 bilhões para apoiar
ﬁnanciamento de obras nos municípios e
estados aliados.
Temer também cria cargos comissionados, entre maio e junho foram mais de 500

funções na administração federal, e atende as
demandas especíﬁcas das bancadas. A política de ajuste ﬁscal, nestes casos, vai para a
lata do lixo e o rombo ﬁscal cresce. A previsão
é de R$ 139 bilhões nas contas públicas. Tudo
isso na frente do Judiciário e da mídia, que fazem vista grossa.
Fonte: O Bancário

NEGOCIAÇÃO COM A CAIXA NO DIA 15

Na negociação, os bancários vão cobrar
que a direção da Caixa reverta a retaliação
contra os trabalhadores que exerceram seu
legítimo direito de greve nos dias 28 de abril
e 30 de junho, além da paralisação de 15 de
março. Também será debatido o ﬁm imediato
da reestruturação, respeito às pessoas e às
carreiras.
Além disso, os integrantes da CEE vão
reaﬁrmar à direção da Caixa sua contrariedade à verticalização e cobrar soluções para
as questões de mudança de função (ajuda
de custo aos gerentes ou supervisores de
canais), piloto dos tesoureiros, prazos das
perdas de função das unidades, número de
clientes por gestor etc.
Além disso, vão se manifestar contra o
fechamento de agências; contra o GDP por
meio do qual a Caixa passou a aplicar metas
individuais contratadas para todos comissionados; contra a terceirização do atendimento do Saúde Caixa e cobrar a instalação do
Fórum Nacional de Condições de Trabalho
com disseminação dos fóruns regionais.
Fonte: Contraf via FEEBBASE

FIQUEM LIGADOS !

INSS CONVOCA SEGURADOS POR INCAPACIDADE PARA REAVALIAÇÃO DE BENEFÍCIO
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) convoca para perícia, pela segunda vez, milhares de segurados que recebem o benefício por incapacidade. De acordo com o Diário Oﬁcial da União
de hoje (1º) a nova chamada ocorre após uma tentativa do órgão de notiﬁcar os beneﬁciados pelo
correio
Os segurados listados têm cinco dias corridos, a contar de hoje, para se informar sobre a
data marcada para a perícia. O contato deve ser feito pela central de teleatendimento do INSS, pelo
número 135. O benefício pode ser suspenso até que o convocado passe pela reavaliação. Para evitar
o cancelamento, os segurados poderão consultar a pagina do DOU, para conferir se seu nome consta
na lista.

Nossa delegação sairá na sexta-feira
(04), às 19h, em frente ao Sindicato (Av.
Duque de Caxias, 111, Centro, Itabuna),
com destino a Saubara. Não se atrasem!
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