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EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, por sua diretoria
colegiada, convoca todos os empregados bancários da base territorial
deste sindicato para a assembleia geral extraordinária que se realizará
no dia 23 de maio de 2017, às 17h30, em primeira convocação, e às
18, em segunda convocação, no endereço sito à rua General Osório,
1411, para discussão e deliberação acerca da seguinte pauta: 1 - Escolha dos delegados às plenárias Estadual e Nacional da CUT.
GREVE GERAL

Sobre as horas não trabalhadas dia 28/04
A Fetraﬁ/RS e os Sindicatos
ajuizaram ação relativa às horas
não trabalhadas na Greve Geral
do dia 28/04. A ação pedia Tutela
de Urgência à Justiça do Trabalho,
para impedir o desconto dessas
horas e que a ausência ao trabalho
não fosse caracterizada como “falta
injustiﬁcada”, já que isso traz efeitos negativos no repouso semanal,
promoções, férias etc.
O pedido foi indeferido
e marcada audiência para o dia

18/07/2017. Assim, segue aberta
a possibilidade de liminar, cabendo a nós, até a data da audiência,
demonstrarmos o tamanho do prejuízo que bancárias e bancários
estão sofrendo.
O que venha a ser decidido em julho, poderá ser ajustado,
inclusive com a devolução de valores indevidamente descontados.
Manteremos nossos trabalhadores
[as] informados sobre o andamento do processo.

REFORMA TRABALHISTA

Os ataques aos direitos dos trabalhadores
No C & N anterior, iniciamos
um debate sobre os danos causados pela Reforma Trabalhista aos
nossos direitos. Hoje damos sequência a este debate, explicitando os
reais objetivos da reforma.
Liberação geral da terceirização
e ampliação dos contratos sem
qualquer proteção [temporário,
tempo parcial, intermitente e tele-trabalho]:
Na prática, esta medida vai
desestruturar por completo o mercado de trabalho. Abre-se o caminho
para a precarização geral das condições de trabalho. Segundo o Dieese, os salários dos terceirizados são
25% mais baixos que os dos contratados diretos e a carga semanal é
superior em três horas.
No referente à segurança,
as consequências também são altamente danosas à classe trabalhadora. De cada 10 trabalhadores
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acidentados no trabalho, 8 são terceirizados. Isto dá bem a medida
da total falta de responsabilidade
das empresas - tanto da contratante
como da terceirizada - para com a
integridade física dos trabalhadores.
O debate prosseguirá nos
próximos Curtas & Novas.

19 / maio / 2017

3601-2785 ou 3601-2786

DE OLHO NA MÍDIA - I

E não foi possível
seguir escondendo
Bem que a mídia hegemônica tentou. Fez de tudo para preservar a imagem de Michel Temer
e de sua camarilha de ministros
corruptos (Padilha, Moreira Franco e outros). O objetivo era nobre,
em prol do país e do povo? Lérias.
Era garantir a aplicação, o mais
rápido possível, das tais reformas
destruidoras de direitos do povo e
da pilhagem do país. Em benefício das grandes corporações capitalistas, nacionais e estrangeiras.
Mas, no meio do caminho
tinha a resistência dos trabalhadores e um tal de Joesley.
DE OLHO NA MÍDIA - II

Temos que ampliar
a resistência
A batata de Temer já está
assada. Agora, a tentativa da
grande mídia pode ser a de emplacar um nome “conﬁável” para
continuar golpeando o povo e o
país. Por isso, precisamos ampliar
a resistência popular. O Congresso Nacional e o governo corrupto
demonstraram, deﬁnitivamente,
que não têm a menor legitimidade
para votarem as tais reformas.
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PIADINHA
A esposa estava lavando a louça, enquanto seu marido
tomava uma cerveja
sentado no sofá. De
repente, o marido se
vira para esposa e
pergunta:
- Amor, o que você
fazia antes de casar
comigo?
E a mulher, sem pestanejar, responde:
- Eu vivia!

