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DIREITOS TRABALHISTAS - I

Emenda 3 volta à pauta do Congresso

A Emenda 3 está de volta à pauta. Nos próximos dias, o Congresso
Nacional estará apreciando o veto do
presidente Lula à Emenda 3. Patrocinada pelos grandes empresários, a
emenda elimina o poder de autuação
da Receita Federal sobre as empresas prestadoras de serviços constituídas por uma só pessoa. A emenda também diminui o poder do Ministério do Trabalho na inspeção e autu-

ação
das
empresas
que
descumprem a legislação.
A vigência da Emenda pode significar o fim do 13º salário, férias, licença-maternidade e de vários outros
direitos dos trabalhadores. Isto porque, a tendência será de que as empresas venham a demitir seus trabalhadores com carteira assinada para
contratar somente aqueles que constituírem firma individual.

Pela manutenção do veto
rem o veto presidencial.
Para enviar mensagens para os
deputados,
acesse
http://
www2.camara.gov.br/internet/popular/falecomdeputado.html.
Para enviar mensagens para os senadores,
acesse
http://
www.senado.gov.br/sf/senadores/
senadores_atual.asp?o=1&u=*&p=*.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Carreira Profissional: greve continua

A negociação realizada ontem,
entre a CEE e a diretoria da CEF, não
trouxe os resultados esperados pelos
funcionários da Carreira Profissional.
A proposta apresentada pela CEF ficou aquém mesmo da que havia sido
feita que o ministro do TST, João
Oreste Dalazen, na audiência de conciliação ocorrida na segunda-feira
naquele tribunal.
Pela proposta feita pelo juiz, o

reajuste salarial para a primeira referência seria de 31% e, com progressão geométrica decrescente, seria de
10% para a última. Assim, o piso salarial passaria para R$ 6.599,00 e o
teto para R$ 9.118,00.
Como não houve acerto, a greve vai continuar. Nesta quarta-feira,
acontece audiência de instrução no
TST, quando deverá ser designado o
relator do dissídio.

SETOR FINANCEIRO

Bancos brasileiros estão classificados
entre os mais rentáveis do continente
Levantamento feito pela
consultoria Economática coloca os
bancos brasileiros entre os mais rentáveis do continente americano. O levantamento foi baseado apenas no
desempenho dos bancos com mais
de US$ 100 bilhões em ativos no primeiro trimestre deste ano. O Banco
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SINDICATO

Convênio com
fonoaudióloga

A fonoaudióloga Eduarda
Patussi Hubner possui convênio com
o Sindicato. Bancárias e bancários
filiados são beneficiados com um desconto de 30% no valor das consultas.
O local de atendimento situa-se na
Rua Teixeira Soares, nº 879, sala 404,
Edifício Osvaldo Cruz. Os telefones
são 3311-6444 e 9977-3630.
GOVERNO ESTADUAL

DIREITOS TRABALHISTAS - II

Como podemos ver, a queda do
veto à Emenda 3 não interessa aos
trabalhadores. Após muita pressão
do movimento sindical e manifestações dos trabalhadores por todo o
país, Lula vetou a emenda. Agora, é
hora de os bancários também participarem da luta pressionando deputados federais e senadores a mante-
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do Brasil, com 5,48%, o Bradesco,
com 4,95% e o Itaú-Unibanco, com
4,54%, ficaram à frente dos três bancos estadunidenses melhor colocados no levantamento.
Números como esses devem
ser lembrados pelos bancários na
Campanha Salarial que se aproxima.

Fora Yeda

Nesta quinta-feira, às 18 horas,
em frente ao colégio Fagundes dos
Reis, acontece mais um ato público
para pedir o Fora Yeda. Promovido
pelo Fórum de Servidores Públicos, o
ato reunirá trabalhadores e estudantes
para denunciar os casos de corrupção,
fraudes e roubalheira no governo atual
e pressionar pela instalação de uma
CPI na Assembleia Legislativa.
A
depender
da
mídia
hegemônica e (de)formadores de opinião, mesmo com tantas evidências,
nada deverá ser apurado. É só vermos o que escreveu Rosane de Oliveira, colunista de Zero Hora, em seu
blog no dia de ontem: “O problema é a
carência de foco: com tantas denúncias pipocando contra o governo, falta
um fato determinante para embasar o
pedido de CPI. Os indícios de uso de
caixa 2 na campanha de 2006 não
podem ser o foco da CPI, até porque
são águas passadas”.
PIADINHA
Sharon Stone tem uma audiência
privada com o Papa. Sentada em
frente a Sua Santidade, ela conversa
despreocupadamente até que num
certo momento dá uma cruzada de
pernas em grande estilo. O Papa
arregala os olhos e fica visivelmente
perturbado. No seu ombro direito, um
anjo lhe sussurra:
- Papa João Paulo!
Do outro ombro, incita o capeta:
- Papa, João Paulo!

