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SINDICATO

TERCEIRIZAÇÃO - I

Jantar reúne bancárias e bancários em
Lagoa Vermelha na quinta-feira, 08/08
Na quinta-feira, 08/08, o SEEBPasso Fundo, na AABB de Lagoa
Vermelha, será realizado um jantar de
confraternização da categoria bancária.
Estão sendo convidados bancários e
bancárias daquela cidade e também
das cidades de Ibiraiaras, Ciríaco e
David Canabarro. Os que desejam
participar devem garantir seu ingresso
contatando a diretoria do Sindicato.

O jantar, que já está virando
tradição - será o terceiro desde 2010 tem dois objetivos: agregar a categoria,
tendo em vista a proximidade de mais
uma Campanha Nacional dos
Bancários e também comemorar o Dia
do Bancário, 28 de agosto.
O Sindicato pretende realizar,
em breve, festas também nas regiões
de Sananduva e Tapejara.

EUROPA - I
está impondo aos países citados
medidas draconianas de austeridade,
bem ao gosto neoliberal. São cortes
nos salários e aposentadorias e
também nos empregos dos servidores
públicos além de forte restrição ao
investimento público.
Fim da democracia - podemos
afirmar que, in extremis, as imposições
da Troika estão a decretar o fim da
democracia nos países que a elas se
submetem. Ao invés de ouvirem seus
povos, os governos desses países
acatam passivamente os ditames da
CE, FMI e BCE.

EUROPA - II

Para se safar da crise, o Capital sai à
caça dos direitos dos trabalhadores
Na verdade, as medidas que
a Troika está a impor na Europa visam
resguardar os lucros do grande
empresariado, os ganhos do grande
capital, empurrando os custos da
crise sobre os ombros da classe
trabalhadora. O Capital, como
historicamente fez em outras crises
do sistema capitalista, tenta safar-se
da atual saindo à caça dos direitos
dos trabalhadores.
Os Pactos de Estabilidade e
Crescimento (PEC) impostos pela
Troika impõem regras para as
negociações coletivas. Ou seja,
violam a democracia e a livre

Amanhã, 06, serão realizadas
manifestações nas capitais
Estão programados para
amanhã, 6, atos públicos e
manifestações em todo o país,
principalmente nas capitais dos
Estados, contra o PL 4330. O objetivo
é colocar pressão sobre as sedes das
entidades empresariais como Fiesp,
Fiergs, CNI e outras. O SEEB-Passo
Fundo estará participando das
manifestações em Porto Alegre.
TERCEIRIZAÇÃO - II

Troika decreta o fim da democracia
Desde o final de 2007, o
sistema econômico-produtivo em que
estamos mergulhados, o capitalismo,
vive mais uma crise. Ela irrompeu nos
Estados Unidos e se espalhou pela
Europa e o planeta inteiro, com sua
intensidade variando de país para país.
A situação está ruim nos EUA e pior em
alguns países europeus tais como
Grécia, Portugal, Espanha e Itália.
Para tentar acabar com a crise
ou pelo menos menos amenizá-la, a
chamada Troika, Comissão Europeia
(CE), Fundo Monetário Internacional
(FMI) e o Banco Central Europeu (BCE),

Contra o PL 4330!

negociação entre patrões e sindicatos.
Os PEC determinam inclusive o que
pode fazer parte de uma convenção
coletiva e quais sindicatos podem
representar seus trabalhadores. Aqui,
uma vez mais a Troika espezinha a
democracia, pois os trabalhadores são
tolhidos em sua liberdade de
escolherem que entidade eles querem
que os represente.
O resultado de tantas
restrições não demorou a aparecer: em
Portugal, o número de trabalhadores
guarnecidos por uma convenção
coletiva, que era de 1,5 milhão, caiu
para apenas 300 mil, atualmente.

Sem avanços na
comissão quatripartite
As centrais sindicais estiveram
reunidas no dia 31 para avaliar as
negociações relativas ao PL 4330,
realizadas no âmbito da comissão
tripartite. E a avaliação não é positiva:
há vários retrocessos nas propostas
do governo e dos empresários em
pontos considerados prioritários pelos
trabalhadores:
- o conceito de atividade especializada;
- os limites à terceirização;
- o entrave para a quarteirização;
- o significado dado à responsabilidade
solidária (aquela em que a empresa
contratante é responsável por quitar
dívidas trabalhistas deixadas pela
terceirizada);
- o caso dos correspondentes
bancários
- a organização e representação
sindical.
Diante disso, as centrais estão
chamando os sindicatos de todo o
país a reforçarem a mobilização do
dia de amanhã contra o PL 4330.
PIADINHA
Um bêbado estava no bar tentando
pegar uma azeitona com um palito,
mas não estava conseguindo. Um
senhor vê a cena, pega o palito e
espeta a ervilha.
E o bêbado, grita, prontamente:
- Depois que ela já tá cansadinha eu
também consigo.

