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JORNALDA DE TRABALHO - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Trabalhadores brasileiros têm que trabalhar Sobre a eleição para
até 80 horas semanais, propõe a CNI
delegada(o)s sindicais

Na sexta-feira, 08, a
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) esteve reunida por mais de duas
horas com o presidente interino Michel
Temer. Ao que tudo indica, Temer deve
ter garantido ao empresariado que
pretende, sim, desferir ataque frontal
aos direitos dos trabalhadores. A
forma como reagiu o presidente da
CNI, Robson Braga de Andrade,
demonstra isso.
Após a reunião, entusiasmado,

Andrade chegou a propor - absurdo que o Brasil adote jornada de trabalho
de até 80 horas semanais. Para
justificar essa barbaridade, o
presidente da CNI se referiu, como
exemplo, à França. “No Brasil, temos
44 horas de trabalho semanal. As
centrais sindicais tentam passar esse
número para 40. A França, que tem 36,
passou para a possibilidade de até 80
horas de trabalho semanal e até 12
horas diárias de trabalho”, afirmou ele.

JORNADA DE TRABALHO - II

Presidente da CNI deixou transparecer todo
o seu desprezo pela democracia

Ao defender a jornada de
trabalho de até 80 horas semanais para
o Brasil, o presidente da CNI, Robson
Braga de Andrade, deixou transparecer
o quanto despreza a democracia.
“Vimos agora o governo francês, sem
enviar ao Congresso Nacional, tomar
decisões com relação às questões
trabalhistas”.
Ou seja, quando é para
pejudicar o povo e a classe
trabalhadora, a decisão pode ficar
somente a cargo de uma pessoa.
Imaginemos, então, que um

determinado presidente tomasse a
decisão, sem consultar o parlamento,
de implementar o chamado Imposto
sobre as Grandes Fortunas. A CNI
apoiaria a medida ou protestaria
tachando-o de ditador por não ouvir o
Congresso?
Dos sete tributos federais
previstos na Constituição de 1988, o
citado imposto é o único que, passadas
já quase três décadas, ainda não foi
regulamentado. E é sabido que o
grande empresariado é o principal
responsável por esse tremendo atraso.

JORNADA DE TRABALHO - III

Na França, trabalhadores continuam na luta
contra as medidas propostas por Hollande

O jornalista Fernando Brito
retrucou a afirmação do presidente da
CNI. Em post publicado no blog
Tijolaço na sexta-feira, 08, o jornalista
escreveu: “é evidente que a França
não adotou as 80 horas semanais e
as mudanças na legislação, que é de
35 horas semanais, têm de passar no
Legislativo e por conta disso os
franceses estão quebrando o pau por
lá há dois meses”. Brito qualificou
Robson Braga de Andrade de
“escravocrata e mentiroso”.
A luta que os trabalhadores

franceses seguem travando contra as
medidas propostas por seu governo,
do presidente François Hollande,
deve contar com o nosso apoio.
Seguindo o exemplo dos franceses,
também devemos começar a
construção da mobilização aqui no
Brasil contra os intentos do governo
interino. Afinal, o programa do partido
que está à frente desse governo, o
PMDB, “Uma Ponte para o Futuro”,
prevê a supressão pura e simples de
direitos históricos da classe
trabalhadora e do povo brasileiros.

Inscrições encerram-se hoje
Nesta segunda-feira, encerrase o prazo para a inscrição dos
candidatos e candidatas a delegado e
delegada sindical da Caixa Econômica
Federal da base territorial do SEEBPasso Fundo e Região. Como já
afirmado, a(o) delegada(o) sindical
desempenha importante papel de
auxílio ao Sindicato na tarefa de
organização e mobilização de qualquer
categoria de trabalhadores.
Eéa
mobilização da classe trabalhadora
que garante vitórias como que
retratamos na matéria abaixo.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Privatização sofre
revés na Câmara

O movimento sindical e a
Fenae seguem com o trabalho de
convencimento dos deputados federais
na luta pela Caixa 100% pública. Essa
mobilização impôs importante revés, na
Câmara dos Deputados, à tentativa de
privatização da Caixa Econômica
Federal. Segundo informe da Fenae,
no dia 30 de junho a Comissão de
Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços “aprovou proposta
que proíbe a privatização ou venda de
direitos de empresa pública que explore
com exclusividade os serviços de
loteria e penhora de bens privados”.
Foi mais uma batalha vencida
pelos funcionários e funcionárias da
CEF e pelo povo brasileiro na luta contra
as altamente nocivas privatizações.
Muitas outras batalhas há ainda a serem
travadas e vencidas.
PIADINHA
Seu Lunga está trabalhando de
motorista de ônibus. Ao parar em um
ponto, uma pessoa pergunta:
- Esse ônibus vai para a praia?
E Seu Lunga responde:
- Se você encontrar um biquíni que
sirva nele...

