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CALOR INSUPORTÁVEL NO BNB

Funcionários e clientes do Banco
do Nordeste passam por maus bocados. O ar-condicionado da unidade
parou e não há previsão de conserto, já
que os equipamentos estão totalmente
obsoletos e sem peça de reposição.
Os poucos técnicos que têm na cidade não querem fazer o conserto por
falta de peças. Ou seja, para que o problema seja resolvido, deve-se trocar o

equipamento velho por um novo.
A morosidade do BNB leva a condições de trabalho insalubre. O calor é
insuportável, sobretudo nesta época do
ano, com as temperaturas elevadas.
Em dias mais quentes, os termômetros chegam a bater na casa dos 35º,
mas na unidade a sensação térmica é
pior por conta do número de pessoas e
do ambiente fechado. À tarde, o sol vai
direto à agência, aumentando o calor.
O Sindicato entrou em contato
com a gerência da unidade, mas, até
agora, nenhuma medida foi tomada. A
entidade vai cobrar novamente. Caso o
problema persista, outras ações serão
feitas.

CAIXA AMEAÇA EMPREGADOS SEM CPA20
Em oficio enviado à Caixa, a Comissão
Executiva dos Empregados cobra o fim
da exigência do Certificado Profissional
Ambina - Série CPA20 -, para os bancários
que queiram ocupar cargo de gerente de
relacionamento.
A exigência prejudica os trabalhadores,
que estão sendo ameaçados de descomissionamento, tendo a renda encolhida e a
carteira interrompida, interferindo negativamente na saúde e na vida dos empregados.
A CEE pede ainda que a Caixa infor-

me o número de empregados sem o
CPA-20 e cobra esclarecimentos sobre
a razão da cobrança, já que o banco é
o único dentre os grandes que cobra a
certificação. (SBBA)

ATOS PELO BRASIL EM DEFESA DA DEMOCRACIA
As atividades em defesa da democracia
e de Lula tiveram início na segunda-feira
(22) em Porto Alegre e continuaram, por
todo o Brasil e também no exterior, até
ontem (24), dia do julgamento do recurso
do ex-presidente no TRF-4.
Em Itabuna, os trabalhadores estive- em alto e bom tom a falácia de uma justiram na Praça Adami, centro, e bradaram ça que condena sem provas.

JUSTIÇA BRASILEIRA DESMORALIZADA
NO MUNDO

Se a grande mídia brasileira, comandada pela elite
conservadora que nunca tolerou os avanços obtidos
pelo país a partir de 2003, distorce e ajuda a construir a
farsa sobre o triplex do Guarujá, a imprensa internacional faz seu papel. Todos os grandes jornais do mundo
criticam o posicionamento parcial do Judiciário brasileiro no caso do julgamento do ex-presidente Lula.
O espanhol El País é categórico. Em grande reportagem afirma que, além de o país perder a credibilidade, a confirmação da sentença contra Lula revela a
inexistência do Estado de Direito no Brasil. O New
York Times e o Washington Post, dos Estados Unidos,
ironizam que “o futuro do ex-presidente depende de
um apartamento numa cidade decadente”.
Em artigo, o codiretor do Center for Economic and
Policy Research, Mark Weisbrot, declara que “as provas
contra o ex-presidente são muito abaixo do padrão que
seria levado à sério pelo sistema judicial dos EUA”.
O julgamento é tão previsível e esdrúxulo que o
New York Times traz em uma das páginas uma charge
com o seguinte título: democracia no Brasil empurrada
para o abismo. O britânico Financial Times também
faz piada. Diz que o brasileiro ainda ficará grudado na
frente da televisão para acompanhar o “julgamento do
século”. Assim mesmo, entre aspas. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: AMAURY
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