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SINDICATO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Para a Contraf-CUT, norma sobre trabalho Diretoria Colegiada
reúne-se amanhã
temporário indica o ﬁm dos concursos
A Contraf-CUT avalia que
a norma baixada pela diretoria da
Caixa Econômica Federal “sobre
trabalho temporário indica que o
banco não mais realizará concursos
públicos para a contratação de seus
funcionários”. Além disso, também
os concursados não serão chamados para assumirem o lugar dos funcionários que saíram pelo PDVE. A

norma determina que, para as tarefas de técnico bancário, os trabalhadores serão contratados através de
empresas especializadas na prestação de serviços temporários e não
terão qualquer vínculo com a Caixa.
É a “reforma” trabalhista imposta pelo governo golpista e corrupto de Michel Temer já sendo aplicada nos bancos públicos.

DE OLHO NA MÍDIA - I

A Rede Globo, o Criança Esperança
e a sonegação de impostos - I
Nas telas da Rede Globo e
de suas aﬁliadas, já são insistentes
chamadas para mais um Criança
Esperança. “O Criança Esperança
é uma campanha nacional de mobilização social que busca a conscientização em prol dos direitos da
criança e do adolescente.” Esta é
a informação que você encontra no
sítio www.wikipedia.org.
Vamos, então, a outra informação que, ao contrário do CE,
foi pouquíssimo divulgada. Por

isso, a trouxemos no nosso Curtas
e Novas nº 3269. É sobre a sonegação de impostos da mesma
Rede Globo de Televisão. A emissora dos Marinho deve nada menos de R$ 761 milhões em ICMS
ao Estado do Rio de Janeiro e se
recusa a pagar. Pior ainda, mostramos que a “Vênus Platinada” é
reincidente neste tipo de delito.
Na matéria abaixo, explicitamos o motivo de tocarmos nestes dois temas ao mesmo tempo.

DE OLHO NA MÍDIA - II

A Rede Globo, o Criança Esperança
e a sonegação de impostos - II
A Rede Globo juntou-se à
legião de sonegadores de impostos que temos no Brasil. Com isso,
ajuda a enfraquecer a arrecadação
do Estado [União, Estados, Municípios]. E o Estado vai ﬁcando impossibilitado de cumprir uma de suas
mais importantes obrigações constitucionais para com o povo: garantir serviço público de qualidade a todos. Educação, saúde, segurança,
saneamento básico, etc, e amparo
aos que vivem em vulnerabilidade
social vão rareando, rareando.
Ou seja, ao sonegar im-

postos, a Globo está prejudicando
milhares ou milhões de crianças
ajudando a jogá-las ao desamparo. Essa criançada ﬁca suscetível,
então, a toda sorte de mazelas sociais, o tráﬁco de drogas entre elas.
Diante disso, alguns questionamentos são pertinentes. O
Criança Esperança demonstra a
preocupação real da Rede Globo
com o futuro das nossas crianças?
Ou a emissora quer apenas fazer
marketing, mostrar uma imagem
altruísta, divulgando uma preocupação social inexistente?

A reunião mensal ordinária
da Diretoria Colegiada do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região acontece amanhã,
05/07, primeiro sábado do mês, às
9 horas. A pauta será a seguinte:
- Discussão política;
- Discussão e deliberação acerca
da responsabilidade dos membros
da direção;
- Discussão e deliberação acerca
do regimento interno da entidade;
- Assuntos Gerais.
CONGRESSO NACIONAL

Sim à impunidade
A Câmara dos Deputados
comprovou que está tomada por
uma corja de maﬁosos corruptos
e inimigos do povo. Com o apoio
de 263 picaretas Temer livrou-se
da investigação por corrupção. A
vitória conseguida pelo corrupto
governo Temer não signiﬁca o ﬁm
da crise do governo. Pelo contrário, Temer continua sendo um
governo odiado por 95% da população.
É determinante unir a
classe trabalhadora para enfrentar os ataques que virão e para
colocar para fora Michel Temer e
seus quadrilheiros.
PIADINHA
À noite, o marido estava sentado, bem confortável, no sofá,
vendo TV, quando ouviu a voz da
mulher vinda da cozinha:
— O que você vai querer para o
jantar, meu amor? Peixe, frango,
bife ou pernil?
E respondeu:
— Vou querer carne querida,
obrigado.
E a esposa, sem pestanejar:
— Você vai é tomar sopa! Eu estava falando com o cachorro!

