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CONVÊNIOS

Comissão da Câmara aprova projeto
que amplia a precarização do trabalho

Cia do Sono
melhora benefícios

atividade fim e meio e prevê ainda que
uma terceirizada possa contratar uma
outra empresa para a realização dos
serviços. Dos 17 deputados que
compõem a Comissão, apenas Vicente
Paulo da Silva (PT-SP), Daniel Almeida
(PCdoB-BA), Mauro Nazif (PSB-RO),
Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), Bohn
Gass (PT-RS), Assis Melo (PCdoB-RS)
e Rogério Carvalho (PT-SE) votaram
contra o projeto.
Enfim, o projeto de lei nº 4330/
04, se aprovado em definitivo, expandirá,
quase sem limites, a terceirização e a
precarização do trabalho no Brasil.

A Cia do Sono está melhorando
os termos do convênio que mantém
com o SEEB-Passo Fundo. Agora, o
desconto para as compras à vista
subiu para 15% e o parcelamento pode
ser feito em até 12 vezes. Além disso,
bancários e bancárias associados do
Sindicato terão direito à consultoria a
domicílio gratuita.
Acessando
o
sítio
www.bancariospassofundo.org.br,
seção Convênios, você tem mais
informações sobre as vantagens
oferecidas pela Cia do Sono e pelos
demais convênios mantidos por
nossa entidade.

CUT chama mobilização total contra o
projeto de lei que amplia a terceirização

PIADINHA
Um oficial iraquiano chama os oito
sósias do Saddam e diz:
- Tenho uma notícia boa e outra ruim.
A boa notícia é que Saddam está
vivo. Todos os sósias comemoram.
- A má notícia é que ele perdeu um
braço.

O grande empresariado dá
mostras de não estar satisfeito com os
gordos ganhos que vem auferindo no
Brasil. E, para aumentar seus lucros,
conta com seus representantes na
Câmara de Deputados para a
aprovação de projetos que imponham
exploração ainda maior sobre os
trabalhadores.
No dia 08/06, a Comissão de
Trabalho da Câmara aprovou projeto
que representa um ataque direto aos
direitos trabalhistas. O projeto abre as
portas à terceirização de qualquer
serviço, eliminando a distinção entre
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A CUT (Central Única dos
Trabalhadores), e demais centrais
sindicais, estão chamando o
movimento sindical à mobilização total
contra
o
projeto
4330/04.
Trabalhadoras e trabalhadores em

geral também devem se engajar na
mobilização enviando mensagens de
protesto aos 17 deputados que
aprovaram o projeto, cujos nomes e
endereços
eletrônicos
estão
relacionados na matéria abaixo.
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Os deputados que aprovaram o projeto,
votando contra a classe trabalhadora
A seguir, os deputados que
votaram a favor do PL 4330/04:
Sérgio Moraes (PTB-RS) dep.sergiomoraes@camara.gov.br
Fátima Pelaes (PMDB-AP) dep.fatimapelaes@camara.gov.br
Eros
Biondini
(PTB-MG)
dep.erosbiondini@camara.gov.br
Ronaldo Nogueira (PTB-RS) dep.ronaldonogueira@camara.gov.br
Roberto Balestra (PP-GO) dep.robertobalestra@camara.gov.br
Augusto Coutinho (DEM- PE) dep.augustocoutinho@camara.gov.br
Luciano
Castro
(PR-RR)
dep.lucianocastro@camara.gov.br
Walney
Rocha
(PTB-RJ)
dep.walneyrocha@camara.gov.br

Silvio
Costa
(PTB/PE)
dep.silviocosta@camara.gov.br
Erivelton Santana (PSC-BA) dep.eriveltonsantana@camara.gov.br
Sandro
Mabel
(PR-GO)
dep.sandromabel@camara.gov.br
Darcísio Perondi (PMDB-RS) dep.darcisioperondi@camara.gov.br
Leonardo Quintão (PMDB-MG) dep.leonardoquintao@camara.gov.br
Alex
Canziani
(PTB-PR)
dep.alexcanziani@camara.gov.br
Luiz Fernando Faria (PP-MG) dep.luizfernandofaria@camara.gov.br
Efraim
Filho
(DEM-PB)
dep.efraimfilho@camara.gov.br
Henrique Oliveira (PR-AM) dep.henriqueoliveira@camara.gov.br.

“Aos civis líbios seguimos
levando a Paz dos ‘Cemitérios’”
viCman - www.rebelon.org - 11/06/2011

