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COMANDO NACIONAL SE REÚNE AMANHÃ

O Comando Nacional dos Bancários realiza a primeira reunião do ano
amanhã, 25 de janeiro, em Porto Alegre (RS). O presidente da Federação
dos Bancários da Bahia e Sergipe, Hermelino Neto, participa do encontro,

juntamente com a presidenta do Sindicato de Sergipe, Ivânia Pereira.
Na pauta, o debate sobre conjuntura nacional, a definição do calendário
dos encontros por bancos, congressos
e conferências da Campanha Nacional
2018, além de estratégia de negociação
do Termo de Compromisso entregue à
Fenaban no ano passado.
Na reunião, será definido ainda o
calendário de encontros do Comando
Nacional para 2018.
Fonte: Feeb Ba/Se

BRASIL É O VICE-CAMPEÃO EM CIBERCRIMES

O Brasil é o segundo país que mais sofre com ataques cyber criminosos, perdendo apenas para a China, afirma a empresa
de segurança online Norton Cyber Security Insights Report. Segundo os dados,
62 milhões de brasileiros, já sofreram com
algum tipo de crime digital. O número
equivale a 61% da população adulta que
usa internet no Brasil. Em valores, isso significa uma perda de US$ 22 bilhões em

golpes.
Usar senhas iguais ou compartilhadas, segundo a Norton, é um dos
principais fatores de risco. A maioria
das vítimas é de pessoas nascidas entre as décadas de 1980 e 1990, que
normalmente usam diversos aparelhos
conectados. Os dados ainda apontam
que 59% compartilham senhas, 34%
escrevem palavras-passe em um papel, e
outros 24% usam a mesma senha para
tudo.
A pesquisa ainda aponta que 83%
dos entrevistados têm receio de que os
dados bancários sejam roubados online, apesar de não deixarem de usar
aplicativos de internet banking. (SBBA)

AÇÃO QUE IMPEDE REAJUSTE SERÁ JULGADA EM MAIO
A Justiça do Trabalho marcou para o dia
30 de maio o julgamento da ação ajuizada
pelo Movimento Sindical para barrar a
tentativa indevida de reajuste apresentada pela Caixa em janeiro do ano passado. Permanece suspenso o aumento que
infringe as condições previstas no Acordo
Coletivo de Trabalho vigente até agosto
de 2018. (Fenae)

JULGAMENTO DEFINIRÁ RUMOS DA
DEMOCRACIA NO BRASIL
Hoje, a 8ª Turma do Tribunal
Regional Federal
da 4ª Região (TRF4) julga recurso do
ex-presidente Lula
contra sentença do
juiz Sérgio Moro, que o condenou a nove anos e meio
de prisão. Nas mãos de três magistrados, estará não só
o futuro do político mais popular do país, mas também
o destino da jovem democracia brasileira. Num processo marcado por denúncias de parcialidade e violações
de direitos, o histórico julgamento ocorre sob o signo
da desconfiança.

Um julgamento político
Juristas do mundo todo têm apontado o partidarismo da denúncia do Ministério Público e a fragilidade
da sentença de Moro. Para Geoffrey Ronald Robertson, advogado britânico e conselheiro da rainha, por
exemplo, as acusações contra Lula atentam contra garantias fundamentais, e as chances de o petista ter um
julgamento justo são mínimas.
O sentimento generalizado, até mesmo entre os
mais críticos ao ex-presidente, é o de que faltam provas
e sobram convicções. Trata-se de um julgamento político, portanto. O seu resultado pode tirar da urna, nas
próximas eleições, o nome do presidente mais bem avaliado da história Brasil, que figura em primeiro lugar
em todas as pesquisas.
Nesse sentido, o julgamento de Lula é apontado
por muitos como a continuidade do golpe que apeou
do poder a ex-presidente Dilma Rousseff. A presença
no atual governo de políticos sobre os quais pesam inúmeras denúncias de corrupção e uma farra escancarada
de compra de votos faz cair por terra qualquer discurso
moralizador que tente justificar violações e parcialidades envolvendo a Lava Jato. (Portal Vermelho)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: VALTER
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