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DIRETORIA PLANEJA AÇÕES DE 2018
A diretoria do Sindicato se reuniu durante
todo o sábado (24) para o planejamento anual
2018. O objetivo foi de revisar e atualizar o planejamento que rege as atividades da entidade
durante todo o ano.
Evangelista Reis, diretor do Centro de Estudos Sindicais (CES) da CTB Bahia, foi o
facilitador das atividades.
Pela manhã, os diretores traçaram os aspectos pessimistas e positivos da conjuntura
internacional, nacional e regional, bem como
as surpresas que podem advir de cada cenário.
“Esta é uma forma de avaliação que analisa
todos os cenários e prevê ações do movimento

EM ABRIL, TEM PLENÁRIA DA
FNDC DEBATE A INTERNET

O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação promove a 21ª Plenária Nacional, entre os dias 13 e 15 de
abril, em São Paulo, com o tema “Mídia
e Internet: liberdade de expressão para a
garantia”.
Os debates giram em torno dos direitos
digitais e da liberdade de expressão na web.
O propósito é discutir vários pontos dos
atuais desafios regulatórios para a internet
no Brasil.
As inscrições acontecem até 9 de abril,
apenas pelo site do Fórum (www.fndc.org.
br). O valor é de R$ 250,00. Entidades filiadas e em dia com as obrigações têm direito de indicar um delegado e até quatro
observadores. (SBBA)

FUNCEF: VOTE CHAPA 3
CHAPA DO PARTICIPANTE

frente à conjuntura”, afirmou Liamara Bricídio, diretora do Sindicato.
À tarde, foram atualizados os
planos de ações feitos ano passado e
acrescentado itens de ação do Sindicato para o ano vigente.

GOVERNO TEMER FAZ NOVO
BLOQUEIO NO ORÇAMENTO
O contingenciamento não para no governo Temer – só para algumas coisas, é
bom dizer. Agora, o Ministério do Planejamento informou um novo bloqueio de
R$ 2 bilhões nos gastos no Orçamento de
2018. Agora, subiu para R$ 18,2 bilhões
o corte orçamentário deste ano. Vale lembrar que em fevereiro foram retidos 16,2
bilhões.
O governo vai destinar R$ 6,6 bilhões
para outros órgãos. Parte do valor irá para
o Ministério da Segurança Pública e R$ 1
bilhão para cobrir os possíveis custos da
intervenção federal no Rio de Janeiro.
Fonte: SBBA

CASSI: VOTE CHAPA 3

JULGAMENTO SOBRE CONTRATAÇÕES
PELA CAIXA É SUSPENSO

Depois de ter iniciado mais uma vez na última
semana, o julgamento da Ação Civil Pública sobre
a falta de contratação dos aprovados no concurso
público realizado pela Caixa Econômica Federal em
2014, impetrada pelo Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e no Tocantins, ainda não foi
dessa vez que a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região finalizou o julgamento da ACP, apesar da expectativa dos concursados e
dos atuais empregados do banco. O julgamento foi
suspenso devido a um novo pedido de vistas feito
pelo desembargador Mário Macedo Caron.
No julgamento, porém, o juiz convocado Gilberto Augusto Leitão Martins proferiu voto pela
manutenção da sentença da juíza Natália Queiroz
Rodrigues, da 6ª Vara do Trabalho de Brasília, que
postergou a validade do concurso até o trânsito em
julgado e condenou a Caixa a apresentar, no prazo
de seis meses, um estudo de dimensionamento do
quadro de pessoal, para em seguida promover a convocação de no mínimo dois mil empregados, a considerar a cláusula 50 do ACT 2014 e do quadro de
pessoal da época de confecção da referida cláusula
convencional (ano de 2014).
Na presente ação, defende-se que a Caixa procedeu de maneira contrária aos princípios da Administração Pública, ao publicar edital com previsão
apenas de cadastro reserva. Isto provocou o descumprimento da determinação da cláusula 50 do ACT
2014/2015, que previa a contratação de mais dois
mil novos empregados. Ainda não há data para a
retomada de um novo julgamento. (Contraf)
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