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BANRISUL

DIREITOS TRABALHISTAS

“Você está demitido”,
um texto de Camilo Vannuchi - 2ª parte
Publicamos hoje a segunda e última parte do texto do jornalista e escritor, Camilo Vanucchi,
sobre a “Reforma Trabalhista”:
- Acredito que possamos entrar
num acordo para terceirizar você
assim que a lei permitir.
- E quando vai ser isso?
- Daqui a 18 meses. É o que está
na nova lei. Quarentena para migrar de contrato por tempo indeterminado para contrato intermitente.
- Dezoito meses? E como eu vivo
até lá?
- Veja bem, tenho certeza que o
senhor vai saber se virar. Não faltarão oportunidades.
- Aos 46 anos? Sei...
- Ah, não fala assim. Você está no
auge. Não é toda companhia que
pode contar com a sua experiência. E você ainda pode pegar um
trabalho por produção...
- Produção?
- É, ora. A empresa paga você pelo
que você produzir. E você se vira
com o resto. Não precisa bater
ponto nem nada. Muito mais fácil
assim, sem transporte, sem alimentação, sem estação de trabalho... Por até 17 meses.
- Dezessete meses?
- Isso. É a lei. Para não incidirem
impostos e para você não sacar o
seguro desemprego. Mas isso é
outro assunto. Não se preocupe
com isso agora.
- Caramba. Estou chocado. Minhas
mãos estão até tremendo. Tem o ﬁnanciamento da casa, a faculdade
da Ana, o colégio do Edu.
- Toma um gole d’água. Melhorou?
- Bom, pelo menos vou poder sacar o FGTS até me acertar.
- 80%.
- Como?
- 80% do FGTS. É o que estabelece a nova lei. Se ﬁzermos um
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acordo, você poderá retirar 80%
do FGTS.
- Meu Deus... Ainda bem que tem
40% de multa rescisória.
- 20%.
- Como?
- 20% de multa. É o que diz a nova
lei. Se ﬁzermos um acordo, a empresa paga 20% da multa. Sobre
80% do fundo, é claro. É justo. É
a metade entre zero e 40%. Todos
ganham.
- Todos ganham? Como assim, todos ganham? E se eu não quiser
fazer acordo nenhum?
- Aí será mesmo uma pena, porque
nunca mais vamos contratar você
como PJ.
- Mas esse acordo, vou consultar o
sindicato.
- Não adianta.
- Como?
- Não adianta. É o que determina
a nova lei. Os acordos individuais
entre patrão e empregado valem
mais do que as convenções e os
acordos coletivos.
- Rapaz... mas a legislação...
- Esquece.
- Como?
- Esquece a legislação. Está na lei.
Os acordos entre patrão e empregado valem mais do que a legislação.
- Não é possível! Não foi para isso
que eu fui a dezenas de assembléias, não foi para isso que eu me
sindicalizei, nem é pra isso que pagamos a contribuição compulsória.
- Acabou.
- O quê?
- A contribuição sindical obrigatória.
Não é incrível? Finalmente. Bando
de sanguessugas. Repara como
essa reforma é boa. Você não vai
mais precisar pagar a contribuição
sindical. Taí um Congresso Nacional que defende o trabalhador.

Encontro Nacional
acontece amanhã
O 25º Encontro Nacional
dos Funcionários e Funcionárias
do Banrisul será realizado amanhã,
22/07, na sede da Fetraﬁ-RS, em
Porto Alegre. A Fetraﬁ-RS e todos
os sindicatos estão conclamando
os e as banrisulenses a participarem dos debates. O fortalecimento da luta contra a privatização do
banco será um dos principais pontos em discussão.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Greve Geral de 28/04
Audiência sobre as horas não
trabalhadas aconteceu no dia 18
Na terça-feira, 18, foi realizada, na 29ª Vara do Trabalho de
Porto Alegre, a audiência sobre as
horas não trabalhadas na GreveGeral de 28 de abril. A ação ajuizada pela Fetraﬁ-RS pede que a Justiça determine à Caixa Econômica
Federal a reclassiﬁcação de falta
injustiﬁcada para falta justiﬁcada
por participação em greve.
Para protelar a decisão, a
CEF pediu que o TRT aplique a
mesma decisão tomada pelo TST
no caso da greve dos trabalhadores dos Correios. A Caixa pediu
ainda que o processo seja encaminhado a esta última instância. A
juíza, então, concedeu prazo para
que a Fetraﬁ-RS se manifeste. A
magistrada alertou que logo após
dará a sentença. O Jurídico da Fetraﬁ-RS estima que a decisão não
demorará a sair.
PIADINHA
Querido, onde está aquele livro
‘Como viver 100 anos?’
- Joguei fora!
- Jogou fora? Por quê?
- É que sua mãe vem nos visitar
amanhã e eu não quero que ela
leia essas coisas!

