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BANCÁRIO TEM DE AMPLIAR MOBILIZAÇÃO POR DIREITOS
A participação de forma efetiva dos bancários na luta pela manutenção dos direitos
durante a campanha salarial será fundamental
no enfrentamento com os bancos. Muitos direitos correm risco e a categoria precisa caminhar lado a lado com as entidades representativas para evitar perdas.
Paralelamente, o trabalhador deve fazer o
enfrentamento político à agenda neoliberal
imposta pelo governo Temer.
Estas foram algumas definições tomadas
pelo Comando Nacional dos Bancários, em
reunião realizada em São Paulo. Os primeiros
reflexos da reforma trabalhista na rotina da
categoria também foram debatidos. Destaque
para as homologações de rescisão de contrato,
que os bancos têm feito diretamente com o
trabalhador, ou seja, sem o sindicato. A medi-

da facilita os abusos cometidos pelas
organizações financeiras.
A contribuição sindical também
esteve em pauta. As empresas se recusam a fazer o desconto, mesmo sendo
aprovado nas assembleias. Mas, uma
Portaria do Ministério do Trabalho
e Emprego, divulgada na última sexta-feira (16/03), valida as decisões tomadas em assembleias autorizando o
desconto em folha. (SBBA)

SAÚDE CAIXA: COMANDO COBRA CUMPRIMENTO DO ACORDO
O Comando Nacional dos Bancários
enviou um ofício à Caixa Econômica Federal com a cobrança do cumprimento do
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), na
qual consta o Plano de Assistência à Saúde,
conquista histórica no campo dos direitos
fundamentais da pessoa humana.
O documento assegura a assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica,
fonoaudiológica, fisioterápica, de serviços
sociais e medicina alternativa reconhecidos
pelo Ministério da Saúde, aos seus empregados e respectivos dependentes.

FUNCEF: VOTE CHAPA 3
CHAPA DO PARTICIPANTE

Contudo, a CEE/Caixa e os integrantes do conselho de usuários não têm acesso a informações, dados e documentos,
cujo teor é comum às partes, e que são elementos indispensáveis para “consolidar a
responsabilidade mútua sobre os recursos
do Saúde CAIXA. (Contraf)

CASSI: VOTE CHAPA 3

PRIVATIZAR NÃO É A SOLUÇÃO

Os argumentos utilizados pelo governo Temer
para privatizar as estatais caem por terra. As empresas públicas são lucrativas para a União. Nos últimos
15 anos, distribuíram mais de R$ 250 bilhões de dividendos para o governo. É o que comprova estudo
do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
Em outros países, o processo de reestatização de
serviços de utilidade pública é forte. Na Europa, a
justificativa é a falta de eficiência do setor privado
para atender a população.
O estudo ainda rebate o argumento de que a
Petrobras precisa ser privatizada, já que a petrolífera nacional tem o papel estratégico no desenvolvimento do Brasil. Com a nova política de Temer, a
Petrobras abre mão de explorar reservas importantes
do pré-sal, o que impacta na dependência dos combustíveis no país. (SBBA)
EXATAMENTE - “Marielle não foi morta por ser
vereadora do PSOL, mas porque era uma vereadora
que enfrentava o sistema onde ele manifesta a sua face
mais criminosa: lá onde estão os pobres, onde estão
as periferias. Pode-se ser radical nos parlamentos, nas
universidades, mas não nas periferias. Não junto aos
pobres”. Avaliação realista do cientista social Aldo
Fornazieri.
SÍMBOLO - Enquanto a mídia nativa, sempre
estúpida e tola, como é a imensa maioria das elites
brasileiras, tenta desmerecer a história da vereadora
Marielle Franco, um dos mais influentes jornais do
mundo, o Washington Post, a coloca em manchete
e a classifica como” símbolo global” da luta contra a
violência e a discriminação racial. A reportagem denuncia o genocídio contra a população negra e pobre
no Brasil. (SBBA)
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