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Feliz Ano Novo!
Daqui a pouco, 201
6 vai terminar e estar
emos
2016
estaremos
adentr
ando um novo ano. A Dir
etoria do Sindica
to dos
Diretoria
Sindicato
adentrando
Bancários de P
asso Fundo e Região deseja a bancárias e
Passo
bancários um 201
7 de paz, alegria e de muita disposição
2017
par
a as lutas que haver
emos de tr
avar
para
haveremos
travar
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Concursos: Justiça do Trabalho extingue
Mandado de Segurança da Caixa

A Caixa Econômica Federal
não poderá mais realizar concursos
com a finalidade exclusiva de constituir
Cadastro de Reserva para todos os
cargos. Isto porque, no dia 20 de
dezembro, o Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região (TRT-10)
extinguiu o Mandado de Segurança que
havia sido movido pela empresa. O
mandado valia apenas para as funções
de Técnico Bancário Novo e
Engenheiro e Médico do Trabalho.
Em outubro deste ano, a 6ª Vara
do Trabalho de Brasília acatou uma
Ação Civil Pública impetrada pelo
Ministério Público do Trabalho que
questiona a não contratação dos
aprovados no concurso realizado em
2014. A 6ª Vara prorrogou a validade
do concurso até o trânsito em julgado
da decisão. A CEF foi condenada
ainda, conforme informa a Fenae, “a

apresentar, no prazo de seis meses, um
estudo de dimensionamento do quadro
de pessoal e, em seguida, promover a
convocação de pelo menos 2 mil novos
empregados, considerando-se o total
de trabalhadores na época da
confecção da cláusula 50 do ACT 2014/
2015”.
Para o concurso de 2014, se
inscreveram quase 1,2 milhão de
candidatos, dos quais 32.879 mil foram
considerados aprovados. Contudo,
menos de 8% deles foram contratados
pela Caixa. Enquanto isso, devido à
falta de funcionários, em muitas
unidades, inclusive na nossa região, os
trabalhadores e trabalhadoras da
empresa vivem uma rotina de estresse
incessante, sem tréguas, por conta da
grande sobrecarga de trabalho. E os
clientes amargam esperas de mais de
hora e meia para serem atendidos.

http://paginasheroicasdigitais.com.br/blog/ano-novo-2/

PRIVATIZAÇÃO

Sobre a doação de R$
100 bilhões às teles

O PLC 79/2016 estava tramitando
“a jato” no Congresso Nacional
O Projeto de Lei Complementar
79/2016, do deputado Daniel Vilela
(PMDB-GO), propõe a entrega, às teles
que atuam no Brasil, de mais de R$ 80
bilhões em patrimônio público além do
perdão das multas a elas aplicadas, no
valor de R$ 20 bilhões.
Segundo a jornalista Conceição
Lemes, este PLC, altamente lesivo aos
interesses da esmagadora maioria dos
brasileiros, estava tramitando “a jato” no
Congresso Nacional:
“Até agora passou por duas
únicas comissões, uma na Câmara e
outra, no Senado. Nenhuma delas era
comissão temática, para uma
discussão aprofundada. Na Câmara,
não foi votado em plenário, apenas na
Comissão de Constituição e Justiça,
onde foi aprovado e enviado ao Senado.
No Senado, ele foi recebido na sua
Secretaria Legislativa no dia 30 de
novembro de 2016, às 18h03” e, sem
demora, “em 1º de dezembro, portanto
no dia seguinte, o senador Otto Alencar
entregou o seu relatório sobre o projeto”.
A tramitação do PLC foi
interrompida por um mandado de
segurança impetrado por 13 senadores
junto ao STF. Para ler a matéria
completa sobre mais essa negociata
do governo Michel Temer, acesse o sítio
www.viomundo.com.br,
seção
Denúncias, data de 22/12/2016.
PIADINHA
Como era de esperado, no final do ano
o bêbado não conseguiu se aguentar
até a chegada da meia noite e já tava
“pra lá de Bagdá”, quando resolveu
discursar e deu nisso:
- Antes que a bebida comece a fazer
efeito, hic!, quero desejar a todos um
feliz aniversário, e que o coelhinho de
Natal, hic!, realize os sonhos deste
Carnaval que esta acabando e um
2018, hic!, repleto de realizações e....
viva os noivos.

