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BANCÁRIOS DEFINEM REIVINDICAÇÕES ESPECÍFICAS
Fonte: Contraf

Os bancários dos cinco maiores
bancos do país (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú
e Santander) e do Banco Mercantil do
Brasil realizam nesta quinta e sexta-feira
(7 e 8/6), em São Paulo, seus encontros
nacionais. O principal objetivo é definir as demandas dos trabalhadores de
cada um dos bancos e elaborar as minutas de reivindicações específicas.
Caixa - O 34º Congresso Nacional dos empregados da Caixa Econômica Federal
(Conecef), terá como principais eixos do debate o corte de direitos dos empregados,
a defesa da manutenção do caráter 100% público do banco, do Saúde Caixa e da
Funcef.
Banco do Brasil - As atividades do 29º Congresso Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil (CNFBB) serão realizadas na Quadra do Sindicato dos Bancários
de São Paulo.
Bradesco e Santander - Os encontros nacionais dos bancários do Bradesco e do
Santander serão realizados na sede do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

JULGAMENTO DO CONCURSO DA CAIXA HOJE
A notícia é boa para os empregados da Caixa. Enfim, hoje (06/06), continua o julgamento da ação civil pública que questiona a falta de
convocação dos aprovados no concurso público
de 2014 realizado pela instituição. A expectativa é de que a decisão da Segunda Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
saia logo.
A sobrecarga de trabalho é um dos principais problemas nas agências. De 2014 até o momento, mais de 16 mil empregados deixaram
o banco, sem que houvesse a reposição das vagas. Mas, a Caixa se comprometeu em Acordo
Coletivo de Trabalho 2014/2015 a contratar
dois mil novos funcionários para o quadro de
CPI DO COMBUSTÍVEL - A política
abusiva imposta pelo governo Temer à
Petrobras pode virar alvo de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no
Senado. A intenção é saber o motivo

pessoal chegar a 103 mil. Só que não
cumpriu.
A juíza Natália Queiroz Rodrigues, da 6ª Vara do Trabalho de Brasília (DF), durante decisão de 6 de
outubro de 2016, concordou com os
argumentos do Ministério Público do
Trabalho e afirmou que a instituição
descumpriu o acordo. (SBBA)

de a estatal, uma das maiores petrolíferas do
mundo, ter elevado os combustíveis a preços
astronômicos e com relação ao refino de petróleo que está praticamente abandonado.
Fonte: SBBA

DEMOCRACIA TEM DE SER
RESGATADA E FORTALECIDA

Um olhar panorâmico sobre a história do Brasil
revela uma amarga constatação: nossa frágil democracia – interrompida por vários períodos de exceção,
como a ditadura civil militar (1964 e 1985) –, volta a
ser ameaçada. O golpe de 2016, disfarçado de impeachment, e que se propunha a ser “uma ponte para
o futuro”, resultou em enormes retrocessos para trabalhadores e população em geral, com altos índices
de desemprego, perda de direitos, redução do poder
de compra das famílias, aumento das desigualdades
sociais e desmonte do patrimônio nacional.
Ainda temos um Legislativo que não apenas
promoveu o golpe como continua votando contra a
sociedade brasileira. A reforma trabalhista, por exemplo, é um desmonte dos nossos direitos e foi feita
para defender os lucros de empresários, banqueiros,
ruralistas, cujos interesses estão muito bem representados no Congresso.
É bom lembrar que a categoria bancária está iniciando sua Campanha em meio ao desmonte trabalhista promovido pela reforma de Temer. Nesse contexto, onde não temos mais nem a garantia da nossa
CCT após 31 de agosto (a nova lei trabalhista acabou
com o princípio da ultratividade que garantia a validade de um acordo até a assinatura de outro).
É preciso defender a manutenção de direitos conquistados, mas também lutar pela democracia, inclusive pela realização de eleições, que também correm
risco com o golpe.
A classe trabalhadora tem de sair fortalecida das
urnas em outubro deste ano.(SP Bancários)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: RICARDO
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