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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SINDICATO

Firmado convênio
com a Les Chapuis

Eleição para delegadas e delegados
sindicais será realizada em breve

Nesta semana, o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
estará lançando o edital para a eleição
dos novos delegados e delegadas
sindicais da Caixa Econômica Federal.

O ACT da CEF garante a eleição de no
mínimo um(a) delegado(a) sindical por
dependência. Candidate-se e ajude a
fortalecer a organização e a
mobilização dos funcionários da Caixa.

TERCEIRIZAÇÃO - I

Um legado de enorme supressão de
direitos, sobretudo trabalhistas

É o que deixaram à classe trabalhadora as empresas de telecomunicações
privatizadas que terceirizaram até mesmo sua atividade-fim
Neste C&N, seguimos
abordando a questão da terceirização
e publicamos um outro trecho do artigo
Oi, terceirizar não resolve, viu?. No
artigo, o professor de Direito do
Trabalho na USP, Jorge Luiz Souto
Maior, mostra o quão deletéria é a
combinação entre a altamente nefasta
privatização e a ampliação da
terceirização:
“A Lei n. 9.472/97 (art. 94), que
autorizou a terceirização da atividadefim no setor das telecomunicações,
adveio no bojo do espírito neoliberal do
TERCEIRIZAÇÃO - II

governo FHC, cuja atuação marcante
foi a da privatização de inúmeras
empresas estatais. Ao longo dos anos
de atuação das empresas de
telecomunicações, todas elas, que se
valeram em larga escala da
terceirização, foi o legado de um
enorme rastro de supressões de
direitos, sobretudo trabalhistas
(incluindo um elevado número de
acidentes
do
trabalho)
e
consumeristas, que lhes assegurou,
inclusive, a trágica conquista de serem
as maiores acionadas nos Tribunais”.

Ampliação à atividade-fim traz enorme dano
à classe trabalhadora e à sociedade

Concluindo seu artigo,
Souto Maior afirma, convictamente,
que a ampliação da terceirização
só traz prejuízos à sociedade:
“Enfim, fica a certeza, dada
a experiência concreta, de que a
ampliação da terceirização,
atingindo, inclusive, a considerada
atividade-fim da empresa, não é
garantia de sucesso econômico,
sendo, isto sim, fator de um
enorme
dano
à
classe
trabalhadora, à administração da
Justiça e à sociedade em geral”.
Vale a pena ler a íntegra do
artido do professor Jorge Luiz
Souto Maior. Para tanto, acesse o
sítio www.cartamaior.com.br,
seção Política, data de 22-06-2016.

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou
convênio com a Les Chapuis Musica
e Dança. A Les Chapuis oferece
isenção da taxa de matrícula e 10%
de desconto na mensalidade para as
aulas de Ballet Clássico, adulto e
infantil. Já para as aulas de Jazz e
Lyrical Dance, também há isenção
da matrícula mas o desconto é
maior: 15%.
A Les Chaupuis está
localizada na Rua Benjamim
Constant, nº 528, andar 2, centro. O
telefone para contato é (54)9131-6578.
PIADINHA
Um casal que não podia ter filhos vai
fazer um teste de fertilidade. Quando
divulgam o resultado, o do homem
tem as letras SSPM e o da mulher só
tem N. Então, o homem, tentando
descontrair, diz para a mulher:
- Olha, o problema é contigo porque
no meu resultado diz: "São, Saudável,
Puro e Macho" e no teu diz "Não".
A enfermeira que estava passando o
escuta e lhe diz:
- Não é assim senhor. O de sua
mulher diz "normal" e o seu diz "só
serve para mijar".

http://www.humorpolitico.com.br/humor-2/terceirizacao-5/

