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MOVIMENTO SINDICAL - I

EMPREGO

Contraf-CUT completa 10 anos de fundação Banco cortaram 9.886
Neste mês de janeiro, a
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro, a
Contraf, completa 10 anos de
fundação. Matéria publicada no sítio
da
entidade
da
Internet,
www.contrafcut.org.br, exalta o
aniversário:
“Ao longo desses dez anos de
muitas batalhas, a Contraf-CUT
fortaleceu a unidade nacional dos
bancários e esteve à frente de todas
as campanhas salariais, consolidando
a convenção coletiva nacional de

trabalho, que completa 24 anos em
2016, válida para funcionários de
bancos públicos e privados de todo o
país. Com a força da unidade nacional
e da mobilização, os bancários
concretizaram sonhos e ampliaram
conquistas.
Historicamente a Contraf-CUT
surge da ampliação do espaço de
atuação da extinta Confederação
Nacional dos Bancários (CNB-CUT),
construída em 1992, como resultado
da unidade e da forte mobilização da
categoria.”

MOVIMENTO SINDICAL - II

O objetivo da fundação da Contraf-CUT
Conforme a Contraf-CUT
expõe em sua página na Internet, o
objetivo de sua fundação é “atender
a uma demanda das diversas
categorias envolvidas em atividades
do sistema financeiro. Muitas delas
permanecem à margem da
Convenção Coletiva Nacional dos
Bancários, embora realizem
serviços contratados por empresas

que fazem parte das holdings
controladas por bancos”. Para a
Contraf-CUT, a forma de atender a
essas demandas é incluindo “no
debate e nas negociações sindicais
todos os trabalhadores que fazem
parte do processo de intermediação
financeira com o intuito de equiparar
seus direitos e ampliar suas
conquistas.

TERRORISMO

ISIS: um Cavalo de Tróia da estratégia
da Otan para a conquista da Síria
Uma vez mais, o
cartunista brasileiro, Carlos
Latuff, demonstrou sua
genialidade. A charge ao lado
mostra exatamente a função do
ISIS ou Estado Islâmico na Síria.
Mostra o que está a acontecer
no país árabe já há quatro anos.
A charge vem corroborar com o
texto do professor de História na
Universidade de Montreal,
Michael Jabara Carley.
Conforme o professor
canadense, “A guerra na
Síria não é uma guerra civil”,
mas “uma guerra de agressão
através de intermediários
dirigida pelos Estados Unidos,
o Reino Unido e a França,

guerra de agressão que
Turquia, Arábia Saudita, Qatar,
Jordânia e o Estado de
apartheid de Israel se
empenham em prosseguir”.
De olho na mídia - Enquanto
isso, os órgãos da mídia
hegemônica seguem em sua
campanha incessante e
mentirosa. Tal mídia faz o
possível e o impossível para
nos convencer de que a Otan,
controlada pelo governo dos
EUA, está empenhada em
acabar com o ISIS.
No próximo C&N,
seguiremos abordando o artigo
do historiador canadense
Michael Jabara Carley.

vagas no ano passado
O corte de vagas de emprego
no setor bancário foi bem maior em
2015 que no ano anterior. É o que
mostra a Pesquisa de Emprego
Bancário (PEB) divulgada no dia 22/
01. No total, os bancos fecharam
9.886 postos de trabalho no ano
passado. Este número representa
um aumento de 97,6% na
comparação com 2014, quando 5.004
empregos foram extintos.
O corte de empregos ocorre
enquanto os bancos ampliam suas
carteiras de clientes e acumulam
lucros cada vez maiores. Não à toa a
concentração de renda em um
número de mãos cada vez menor só
faz aumentar.
PIADINHA
O chefe de um RH justifica a um
candidato solteiro por que não vai
contratá-lo:
- Desculpe, mas nossa empresa só
trabalha com homens casados.
- Por quê? Por acaso são mais
inteligentes e mais competentes do
que os solteiros?
- Não, mas estão mais acostumados
a obedecer.

Fonte: http://www.voltairenet.org/article190027.html

