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MOVIMENTO SINDICAL BANCÁRIO

Comando Nacional reúne-se para
avaliar a Campanha Salarial 2010

O Comando Nacional dos
Bancários reúne-se amanhã, 7, em
Belo Horizonte, para avaliar a
Campanha Salarial 2010 que resultou

na maior greve da categoria dos
últimos 20 anos. O Comando é
composto por 10 federações e os 21
maiores sindicatos do país.

TERCEIRIZAÇÃO - I

Empresas públicas terão que reduzir a
quantidade de trabalhadores terceirizados
DEST cumpre determinação
Na quinta-feira, 2, o DEST
(Departamento de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais)
promoveu, no Rio de Janeiro, um
seminário em que foi abordada a
terceirização
nas
empresas
públicas. Representantes de todas
essas empresas participaram do
seminário em que o DEST comunicou
o início de um processo de reversão
das terceirizações. Foi estabelecido
um cronograma segundo o qual cada

empresa terá seis meses para
elaborar um plano de substituição dos
trabalhadores terceirizados por
concursados. Nesse prazo, cada
empresa pública também deverá
definir as áreas nas quais poderá ser
mantida a prestação de serviços por
empresas terceiras. O plano deverá
ser apresentado ao DEST e passar
pelo crivo do TCU. Após, caso
aprovado o plano, será de cinco anos
o prazo para que cada empresa
complete a reversão da terceirização.

TERCEIRIZAÇÃO - II

Um trunfo da classe trabalhadora
brasileira na defesa de seus direitos

A terceirização expandiu-se
desmesuradamente com o advento
do governo neoliberal de Fernando
Henrique Cardoso. O objetivo sempre
foi a flexibilização dos direitos dos
trabalhadores - na prática, a
supressão de boa parte dos mesmos
-, encaixando-se perfeitamente na
política do Estado mínimo. Política
essa que visa a acumulação de lucros
cada vez maiores pelo empresariado
privado, o grande, em especial, em
detrimento das necessidades e da
qualidade de vida da maior parte da
população.
Miguel Pereira, secretário de
Organização da Contraf-CUT e
membro do Grupo de Trabalho sobre
Terceirização, participou do seminário
promovido pelo DEST. Miguel afirmou
que o setor público deve se orientar
pela observância da Constituição

Federal, que dá ao trabalho grande
importância como estruturador das
relações sociais e, por isso, nesse
setor a terceirização é ainda mais
perversa. “Se a Constituição
assegura todo esse papel de
relevância para o trabalho, como o
governo pode ser o exemplo da coisa
errada? Quando se desqualifica o
papel do trabalho na sociedade,
propicia-se a acumulação de renda”,
argumentou Pereira.
É importante ressaltar que o
movimento sindical vem travando
longa luta contra as terceirizações,
tanto com mobilizações dos
trabalhadores como atuando no
campo institucional e legislativo.
Assim, essa nova postura do DEST
configura um trunfo da classe
trabalhadora na defesa de seus
direitos.

Nº 2638

06 / dezembro / 2010

3601-2785 ou 3601-2786

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Em discussão o Sipon
Na segunda-feira passada, 29,
aconteceu a primeira reunião da
comissão criada para acompanhar o
funcionamento do Sipon (Sistema de
Ponto Eletrônico) da Caixa
Econômica Federal. A comissão tem
o fim de resolver os problemas do
sistema e adequá-lo à Portaria 1510
do MTE (Ministério do Trabalho e
Emprego). No entendimento dos
funcionários, desde que foi
implantado, em 2001, o Sipon vem
apresentando problemas.
As
principais reivindicações dos
trabalhadores para o Sipon são o login
único e o fim do acúmulo de horas
extras negativas pelo sistema.
ESTADOS UNIDOS

A reação raivosa
contra o Wikileaks

Colunista do Washington Times
invoca o assassinato de Assange
Jeffrey Kuhner, colunista do
jornal estadunidense The Washington
Post e presidente do Edmund Burke
Institute, invocou, em sua coluna no
referido jornal, edição do dia 2 de
dezembro, o assassinato de Julian
Assange, fundador e coordenador do
sítio Wikileaks. Kuhner afirmou:
“deveríamos tratar o Sr Assange da
mesma maneira que tratamos outros
objetivos terroristas de alto valor:
matando-o”. Enquanto isso, o
embaixador dos Estados Unidos em
Berna recomenda que a Suíça não
conceda asilo a Assange.
A pergunta é pertinente. Se têm
o único objetivo de levar a democracia
e o bem estar aos outros povos, por
que os governos e os representantes
da classe dominante dos EUA têm
tanto medo assim das revelações do
Wikileaks?
PIADINHA
Dois amigos conversam:
- Meu pai morreu de catarata.
- Ué! Catarata mata?
- Pois é! Empurraram ele.

