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TERCEIRIZAÇÃO

ECONOMIA

Trabalhadores cobraram
compromisso do Governo Federal
Na quinta-feira, 22, o Forum em
Defesa dos Trabalhadores Ameaçados
pela Terceirização esteve em audiência
com o ministro da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Miguel
Rossetto. Constituído por centrais
sindicais e associações de juízes e de
advogados trabalhistas entre outros
movimentos sociais, o Forum entregou
uma carta ao ministro endereçada à
presidente Dilma.
Na carta, o Forum enfatiza que
"não aceitará qualquer retrocesso na

garantia jurídica dos trabalhadores" e
cobra da presidente “os compromissos
assumidos por Vossa Excelência no
sentido de que os direitos sociais
fundamentais conquistados pelos
cidadãos brasileiros não serão tocados
ou desrespeitados, confiando em que
não haverá apoio a quaisquer propostas
que liberem a terceirização,
aprofundando desigualdades e
inseguranças do mundo do trabalho, e
que não progridam em relação à
Súmula 331 do TST".

MOVIMENTO SINDICAL - I

Servidores municipais impuseram
derrota ao Prefeito Municipal
Como informamos no C&N
anterior, os servidores da Prefeitura de
Passo Fundo saíram-se vitoriosos em
sua luta contra a tentativa da atual
administração municipal de cassar
alguns de seus direitos. A luta dos
trabalhadores colocou pressão sobre a
Câmara de Vereadores e os
parlamentares acabaram rejeitando o
projeto encaminhado pelo Prefeito
Luciano Azevedo. O projeto propunha

a eliminação do vale alimentação dos
servidores afastados por doença, dos
que estivessem em férias e dos
aposentados. Esses direitos são
usufruídos pelos servidores já há mais
de 20 anos e, mesmo assim, o prefeito
tentou cassá-los.
Derrotado na Câmara, o
prefeito então baixou um decreto para
fazer valer seu intento. O decreto
acabou sendo suspenso pela Justiça.

MOVIMENTO SINDICAL - II

Ousar lutar é ousar vencer
A ação judicial movida pelo
Sindicato dos Servidores Municipais de
Passo Fundo (Simpasso), confirmada
pela Justiça, obriga o Executivo a pagar
o vale alimentação na forma
remuneratória, ou seja, no valor integral,
e não por dia trabalhado. Na sentença,
o juiz afirmou: “diante do exposto,
havendo fundamento relevante na
pretensão do impetrante e risco à
ineficácia da medida pleiteada, em
especial pelo não pagamento dos
valores legalmente devidos aos
servidores públicos, DEFIRO o pedido
liminar e SUSPENDO a eficácia do
Decreto Municipal nº 164/2014”.
Esta é uma vitória dos

servidores públicos municipais que
acreditaram na sua capacidade de
mobilização, organização e luta
garantindo o direito existente há mais
de 20 anos em Passo Fundo.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região esteve, desde
o início, lado a lado daqueles
trabalhadores [as] na defesa
intransigente de seus direitos. Por
convicção política não aceitamos que
qualquer direito seja suprimido por
canetaço de prefeitos, governadores e
presidentes despóticos que querem
fazer caixa às custas do sofrimento dos
trabalhadores. Parabéns aos
Servidores Públicos Municipais.

Contraf-CUT criticou
aumento da Selic
A Contraf-CUT criticou a
decisão tomada pelo Copom dia 21/
01, de elevar a taxa Selic. Com a
medida a taxa chegou a 12,25% ao
ano, a mais alta dos últimos três anos
e meio. ”O novo aumento da taxa
básica de juros, somado às recentes
medidas de ajuste fiscal adotadas
pelo governo federal, acelera a
marcha rumo a uma recessão
econômica no Brasil, com trágicas
consequências para os direitos, a
renda e o emprego dos trabalhadores.
São medidas que representam uma
rendição ao mercado financeiro, que
aumentarão a concentração da
riqueza no país, contradizendo as
políticas econômicas dos últimos
governos e os compromissos de
campanha da presidenta Dilma
Rousseff", afirmou Carlos Cordeiro,
presidente da entidade.
MOVIMENTO SINDICAL - III

Vigilantes do DF
fizeram greve vitoriosa
Os vigilantes do Distrito
Federal fizeram uma greve vitoriosa
de dois dias na semana passada.
Além do ganho real nas questões
econômicas, os vigilantes obtiveram
êxito no cancelamento da contratação
de horistas que cobririam somente os
horários de almoço. Esta era um das
principais reivindicações da categoria,
uma vez que abriria espaço para o
pagamento de salários inferiores ao
piso salarial.
PIADINHA
O candidato estava fazendo seu
discurso e prometia:
- Se eu ganhar essas eleições,
prometo que os cidadãos dessa
cidade só vão trabalhar por 6 meses
no ano.
Eis que um sujeito insatisfeito
reclama:
- Mas o senhor não vai falar das
férias?

