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TERCEIRIZAÇÕES

Cidadania (CCJC) da Câmara dos
Deputados.
A mobilização de entidades da
CUT junto aos parlamentares e ao
governo, com destaque para os
sindicatos de bancários que
compareceram em peso à reunião da
CCJC ocorrida em 11 de junho,
impediu que o PL 4330 fosse votado
naquele mesmo dia. O projeto voltará
a ser apreciado novamente na CCJC.
Os nefastos impactos do PL
4330 sobre os direitos trabalhistas
exigem forte mobilização e reação
dos bancários e de toda a classe
trabalhadora
brasileira.

MANIFESTAÇÕES

A pressão popular obriga a
Câmara a rejeitar a PEC 37
A pressão das manifestações
populares das últimas semanas, em
todo o país, resultou na derrubada da
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 37, que limitava os poderes de
investigação do Ministério Público.
Aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça e na comissão
especial que analisou o mérito, a
proposta foi rejeitada por 430 votos a
favor, 9 contrários e 2 abstenções.
Com a rejeição, a PEC vai ao arquivo.
Logo após a rejeição da PEC, as
centenas
de
pessoas
que
acompanharam a sessão das galerias
da Câmara, cantaram um trecho
do Hino Nacional.
Os manifestantes, em sua
maioria representantes do Ministério
Público e agentes da Polícia Federal,
aplaudiram
todos
os
encaminhamentos favoráveis à
rejeição da proposta. A derrubada da
PEC 37 era uma das principais
bandeiras dos movimentos populares
que têm tomado às ruas de várias
cidades brasileiras e do exterior.
Por definir que o poder de
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ROYALTIES DO PETRÓLEO

Mobilização contra o nefasto PL 4330
está marcada para o dia 04/07
Quatro de julho será o dia
nacional de mobilização dos
bancários contra o PL 4330, de autoria
do deputado Sandro Mabel (PMDBGO), que regulamenta a terceirização
no país segundo uma ótica
eminentemente empresarial, que visa
flexibilizar e reduzir direitos
trabalhistas garantidos na CLT e na
Constituição Federal.
Após quase 10 anos
tramitando no Congresso Nacional,
esse famigerado projeto corre o risco
de ser aprovado no próximo dia 9 de
julho, quando voltará à pauta da
Comissão de Constituição, Justiça e
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investigação criminal seria restrito às
policias Federal e Civil, a proposta foi
considerada como “PEC da
impunidade”.
Por duas vezes, o presidente da
Câmara, deputado Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN), apelou para que a
rejeição fosse unânime a fim de que
a Casa ficasse em sintonia com o
clamor das ruas. Autor da PEC, o
deputado Lourival Mendes (PTdoBMA) foi o único a defender a aprovação
da proposta. Segundo ele, “um erro
de percurso”, em referência às
manifestações, fez com que a PEC
fosse considerada “nefasta”.
O que é preciso que se tenha
em mente é o fato de que a Câmara
não fez nenhuma concessão ao povo
brasileiro por ter votado contra a PEC
37. O que aconteceu, em verdade, foi
um breve momento de afinação entre
a atuação parlamentar e os anseios
populares. É claro que isto deve ser
comemorado, pela relevância do
tema votado e pela raridade com que
se vê o clamor das ruas sendo
atendido.

Educação e saúde
contemplados
A Câmara dos Deputados
aprovou já na madrugada desta
quarta-feira o projeto de lei do
Executivo que destina 75% dos
recursos dos royalties do petróleo
para a educação pública, com
prioridade para a educação básica, e
25% para a saúde.
O texto aprovado estabelece
que será obrigatória a aplicação dos
recursos dos royalties na educação
e na saúde pela União, estados e
municípios. A proposta também
determina que 50% dos recursos do
Fundo Social do Pré-Sal sejam
aplicados na educação até que se
atinja o percentual de 10% do Produto
Interno Bruto (PIB).
PLANOS DE SAÚDE

Aumento de 538%
entre 2005 e 2013
Pesquisa divulgada nesta terçafeira (25) pelo Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec) mostra
que entre 2005 e 2013 houve
reajustes de até 538,27% em planos
de saúde coletivos.
As operadoras vêm restringindo
a oferta de planos individuais que
possuem um teto para reajustes. A
pesquisa identificou um aumento
médio de 82,21% nos contratos de
planos coletivos analisados, enquanto
isso, o teto para reajuste autorizado
pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para planos
individuais em 2012 foi 7,93%.
PIADINHA
O caipira se confessou com o padre
e este, após ouvir todos os pecados,
disse ao caipira: - Meu filho, agora
você se arrepende dos pecados e faz
o sinal da cruz. Você sabe fazer o
sinal da cruz, não sabe, meu filho?
- Ô Seu padre, “sabê” as palavra eu
sei, só num sei “espaiá” elas na cara!

