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TERCEIRIZAÇÃO

BRASIL - I

Dia Nacional de Paralisação mobilizou
centenas de milhares em todo o país

No
Dia
Nacional
de
Paralisação, 11 de novembro,
centenas de milhares de trabalhadoras,
trabalhadores e estudantes ocuparam
ruas e praças do nosso país. Atos
públicos, passeatas e paralisações
aconteceram em inúmeras cidades,
em protesto contra as propostas que o
governo de Michel Temer quer empurrar
goela abaixo do povo brasileiro e que
caçam direitos dos trabalhadores e

do povo brasileiro.
Os manifestantes focaram
seus protestos na PEC 241, já
aprovada pela Câmara dos Deputados,
que agora tramita no Senado Federal
como PEC 55. Porém, outras
propostas do nefasto governo Temer
também foram denunciadas: Reforma
da Previdência; Reforma Trabalhista;
PLC 30/15-terceirizações; entrega do
pré-sal e privatizações.

BRASIL - II

Em Passo Fundo, parte do transporte coletivo
foi paralisada até às 8 horas da manhã
Na sexta-feira, às 5 horas da
madrugada, diretores do Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo,
juntamente com dezenas de
trabalhadores de outras categorias e
integrantes de movimentos sociais, já
estavam em frente às duas maiores
empresas de transporte coletivo da
cidade. O objetivo era atrasar a saída

dos coletivos.
Naquela hora mesmo, os
trabalhadores da Coleurb, liderados
pelo Sindicato dos Trabalhadores em
Transportes Coletivos de Passo Fundo
(Sindiurb),
realizaram
uma
assembleia. Eles decidiram participar
do Dia de Paralisação atrasando a
saída dos ônibus até às 8 horas.

BRASIL - III

Manifestantes denunciaram a postura
pró-patronal assumida pelo STF

Às 8 horas, depois que os
ônibus da Coleurb começaram a seguir
para seus itinerários, os manifestantes
saíram em passeata pela avenida Brasil
até a Praça Tochetto. Na praça,
juntaram-se a centenas de agricultores
familiares organizados pela Federação
dos Trabalhadores na Agricultura
Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul).

Dando sequência à passeata,
deslocaram-se pela avenida até o
Fórum. Ali, denunciaram a postura própatronal assumida pelo STF. A parada
seguinte foi em frente à Justiça do
Trabalho, que se vê ameaçada até
mesmo de extinção pelas decisões do
Supremo e as medidas que o governo
Temer quer impor.

BRASIL - IV

Um belíssimo dia de luta em Passo Fundo

Cerca de 1,5 mil pessoas participaram das manifestações
As manifestações em nossa 11/11, foi, como há muito não se via em
cidade desembocaram na Rua General Passo Fundo, um belíssimo dia de luta.
Osório, onde os participantes A união dos trabalhadores e
realizaram um grande ato público até trabalhadoras do campo e da cidade
às 13 horas. O dia de luta foi encerrado possibilitou a concentração de cerca de
1.500 pessoas nas manifestações que
na Praça do Teixeirinha.
O Dia Nacional de Paralisação, percorreram parte da cidade.

Julgamento no STF
foi adiado

Pressão dos trabalhadores surtiu
efeito, diz a Contraf
O julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), da ação
impetrada pela Cenibra, agendado para
a quarta-feira, 09/11, acabou sendo
adiado. Se tal ação for julgada
procedente, o STF liberará a
terceirização das atividades-fim das
empresas. Na opinião da Contraf, a
mobilização dos trabalhadores foi
crucial para esse adiamento.
Representantes das centrais sindicais
e de outras entidades da sociedade civil
estiveram em Brasília, em grande
número, para pressionar o Supremo.
Além disso, os trabalhadores realizaram
atos públicos em frente aos tribunais
regionais do trabalho em várias capitais.
BRADESCO

Banco lucrou R$ 12,7
bilhões em nove meses
Na quinta-feira, 10, o
Bradesco divulgou seu balanço do
terceiro trimestre deste ano. O
resultado, que já computa a
incorporação do HSBC, chegou a R$
4,462 bilhões. Com isso, o lucro do
banco, nos primeiros nove meses de
2016, chegou a R$ 12,736 bilhões.
Tarifas cobrem 126,97% das
despesas de pessoal - as despesas
do Bradesco com pessoal cresceram
16,2% nos últimos doze meses. Já
as receitas com tarifas bancárias e
prestação de serviços cresceram
10,4%. Ainda assim, somente essas
receitas já cobrem 126,97% dos
gastos com a folha de pagamento.

PIADINHA
As pessoas que querem emagrecer
fazem dietas.
As dietas recomendam o consumo de
verduras e peixe.
Elefantes comem verduras e baleias
comem peixe.
Assim, quem faz dieta engorda!

