EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXIV - Nº 6014 - QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2017

HOJE É DIA DE LUTA EM DEFESA DA CAIXA
Os empregados da Caixa em todo o país
estarão mobilizados nesta quarta-feira (18)
em defesa da Caixa e da Funcef.
Atos serão realizados em unidades do
banco com o objetivo de alertar, sobretudo, os prejuízos que a privatização da Caixa
Econômica Federal trará para o país.
Em Itabuna, haverá manifestação em
frente a Agência Grapiúna da Caixa Econômica (Av. Cinquentenário), a partir das
9h30. Convocamos a todos os funcionários
da entidade para participar conosco deste
movimento em defesa da Caixa e da Funcef.
Tuitaço - A mobilização do Dia de Luta
não ficará restrita às unidades da Caixa.
Nas redes sociais, serão realizados três tuita-

ços com a hashtag #DefendaACaixaVocêTambém. Os horários para as postagens no Twitter, Facebook e Instagram
são: das 8 às 9 horas, das 17 às 18 horas
e das 20 às 21 horas. Frases, vídeos, fotos, boomerang, denúncias, tudo que
você criar e postar, coloque a hashtag da
campanha! (Fenae)

AMANHÃ TEM ASSEMBLEIA NO SINDICATO
Conforme edital publicado na segunda-feira (16), todos os trabalhadores
e trabalhadoras filiados ou não ao Sindicato, estão convocados a participarem
de Assembleia Geral Extraordinária,
que será realizada amanhã (19), às 18h,
no auditório da entidade.
A assembleia visa deliberar sobre a
proibição ou não do Sindicato firmar
com os bancos e demais empresas qualquer forma de negociação visando dar
cumprimento ao artigo 507-B da CLT
com redação da Lei 13467/17 que estabelece a quitação anual de obrigações

trabalhistas perante a entidade; além de
tratar sobre outros assuntos de interesse da
categoria.
Por isso, convocamos a presença de todas
as categorias neste dia e horário no auditório
do Sindicato.

Desmoralização - Apesar das evidências de
que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) recebeu propinas da JBS, nos vídeos em que são
entregues malas de R$ 2 milhões a seu primo
Fred Pacheco, o Senado Federal decidiu manter o mandato do parlamentar, por 44 votos a

26; Aécio foi o líder do golpe comprado por Eduardo Cunha que destruiu
a economia brasileira e a imagem internacional do País; com a blindagem
do presidente nacional do PSDB, Senado se desmoraliza de vez. (Brasil 247)

MP CONSIDERA ILEGAL PORTARIA
SOBRE TRABALHO ESCRAVO

O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho recomendaram ao governo Michel
Temer que revogue a portaria do governo que mudou as regras para a fiscalização do trabalho escravo.
Para atender ao pedidos de ruralistas, Temer editou a portaria nº 1.129/2017, publicada no Diário
Oficial da União, que determinando que jornadas
extenuantes e condições degradantes, a partir de
agora, só serão consideradas trabalho análogo à escravidão se houver restrição de locomoção do trabalhador.
Para o MPF e o MPT, a portaria é ilegal, contrariando o Código Penal e a Organização Internacional
do Trabalho (OIT), trazendo “conceitos equivocados
e tecnicamente falhos dos elementos caracterizadores do trabalho escravo”.
O governo tem dez dias para se manifestar e, caso
não atenda a recomendação, os órgãos devem entrar
com ações na Justiça em busca de anular os efeitos
da portaria.
A medida de Temer determinou, entre outras
aberrações, que a fiscalização só poderá ser feita com
a presença de policias. Além disso, a lista suja de empregadores será divulgada apenas quando o ministro
do Trabalho, e não mais pelo corpo técnico do ministério.
Fonte: Portal Vermelho
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: SÔNIA
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