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MAIO LILÁS REFORÇA IMPORTÂNCIA DE SINDICATOS
NA DEFESA DOS DIREITOS TRABALHISTAS
O Ministério Público do Trabalho (MPT)
lança hoje a campanha Maio Lilás, que terá
diversas atividades no sentido de lembrar a
importância de discutir a liberdade sindical
e a participação dos trabalhadores e trabalhadoras na atuação dos sindicatos para a
promoção da defesa dos seus direitos. As
ações incluem debates, exposições, iluminaO lançamento será, na sede da PGT,
ção de prédios públicos, entre outras ativi- em Brasília, em conjunto com a Procuradades promovidas pela Procuradoria-Geral doria Regional do Trabalho no Distrito
do Trabalho (PGT) e pelas procuradorias Federal e Tocantins (PRT 10).
Fonte: SP Bancários
regionais, nos estados.

MUDANÇA NO ESTATUTO DA FUNCEF: INTERESSA A QUEM?
Uma das regras do atual estatuto da
Funcef que protegem os participantes e
seu patrimônio é o impedimento da utilização do voto de Minerva para alteração
do estatuto, mas esta e outras garantias
correm risco de acabar. Em comunicado
divulgado na semana passada, a Funcef
informou que o Conselho Deliberativo
decidiu unanimemente iniciar a revisão
do estatuto. A Fenae questiona a conduta
unilateral da Funcef, que delegou a um
grupo de trabalho o processo de revisão e
limitou a contribuição dos participantes
a uma consulta pública de duas semanas
sobre uma proposta que já estará pronta.
Na ata da reunião em que a mudança
foi aprovada pelos conselheiros indicados

Preparem-se!
A maior temporada de forró vai começar!
30 de Maio – Camacan
Local: Restaurante e Churrascaria Sal e Brasa
Atração: Trio Iracema
1º de Junho – Coaraci
Local: AABB
Atração: Xô Te Amar com Serginho do Acordeon

e pelos eleitos, datada de 26 de janeiro,
consta a diretriz de aperfeiçoar o estatuto “em especial quanto à adequação às
normas e legislações vigentes, governança, gestão e organização, eficiência, produtividade, controle e desempenho da
Fundação”. A proposta de nova redação
será submetida a uma consulta pública
com duração de 15 dias.(Fenae)

MULHER TRABALHA 10 HORAS A MAIS DO QUE HOMEM
As mulheres ainda continuam a fazer
jornada dupla de trabalho. Em cálculo,
elas trabalham 10 horas a mais do que os
homens e as funções domésticas exercidas não são remuneradas ou valorizadas.
A divisão do tempo entre o trabalho
assalariado e o doméstico é a rotina de
93% das mulheres que trabalham 21 horas por semana em casa. As atividades do
lar não aparecem nas estatísticas econô-

CALENDÁRIO DO FORRÓ DOS
BANCÁRIOS 2018

micas, mas é a mesma função das faxineiras, empregadas domésticas e cuidadoras
de idosos.
O governo neoliberal também ajuda
na exploração feminina, já que não investe em políticas públicas, como construção
de creches e escolas de tempo integral. A
redução de investimentos só prejudica as
mulheres.
Fonte: SBBA

8 de Junho – Ibicaraí
Local: Clube dos 40
Atração: Forró Genuíno
15 de Junho – Itabuna
Local: AABB
Atrações: Forró do Karoá e Zabumbahia
MELANCÓLICO - O governo acabou. O Brasil engatou o ponto morto. Sem as reformas, Temer apenas
cumpre tabela enquanto se prepara para novas denúncias. O Congresso se mantém em férias, pois agora a
preocupação da maioria dos parlamentares é se reeleger. “O STF virou a Casa da Mãe Joana, ou melhor,
de Cármen Lúcia, e se apequena a cada dia mais”. É o
cenário brasileiro traçado pelo jornalista Ricardo Kotscho. Triste fim. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CID
Tarde: AMAURY
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