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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

e estipulou dez dias para cumprimento da obrigação, contados a
partir do trânsito em julgado do
acórdão, ou seja, após a expiração dos prazos recursais.
Em caso de descumprimento da decisão, a Caixa terá
que pagar multa diária de R$ 100
até o limite de R$ 10 mil para cada
autor da ação.

EUROPA

Trabalhadores da Autoeuropa ﬁzeram
a primeira greve em 25 anos
Os trabalhadores da Autoeuropa, fábrica da Volkswagen
em Palmela/Lisboa, realizaram
uma forte greve de 24 horas no dia
30 de agosto. Foi a primeira grande paralisação na montadora em
25 anos.
A greve foi motivada pela
tentativa da montadora de alterar a
jornada de trabalho na planta, instituindo três turnos e trabalho aos sábados. Em contrapartida a Autoeu-

ropa ofereceu uma compensação
ﬁnanceira adicional de 175 euros
por mês e um dia de férias a mais.
A paralisação forçou a
montadora a marcar uma nova negociação que deveria ser realizada
no dia de ontem, 7 de setembro.
Prestamos nosso apoio e
solidariedade à luta dos trabalhadores [as] da Autoeuropa. A vitória
dos companheiros [as] é uma vitória
de toda a Classe Trabalhadora.

GOVERNO ESTADUAL

Educadores deﬂagraram greve
por tempo indeterminado
Milhares de educadores responderam aos
incessantes ataques do governo de José Sartori deﬂagrando greve por tempo
indeterminado a partir da
quarta-feira [6]. A decisão
foi tomada durante a Assembleia Geral do CPERS,
realizada na terça-feira [5].
O retorno às escolas, assim como a recuperação dos dias parados,
está condicionado ao ﬁm do
parcelamento dos salários e
do 13º e ao pagamento dos
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3601-2785 ou 3601-2786

BANRISUL

Caixa é condenada a nomear
aprovados em concurso
Três candidatos aprovados em concurso público da Caixa
Econômica Federal obtiveram decisão judicial favorável à imediata
nomeação para o cargo de técnico
bancário novo. Em decisão unânime, o Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas e Roraima [TRT
11ª Região-AM/RR] condenou o
banco a convocar os reclamantes
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juros que os educadores tiveram que desembolsar ao
Banrisul devido aos 21 meses de salários parcelados
pelo governo.
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo estará, ativamente, lado a lado,
na luta dos trabalhadores em
educação para exigir do [des]
governo Sartori respeito aos
educadores. Não permitiremos que Sartori transforme o
Rio Grande do Sul num Rio
de Janeiro. Não tem história.
É greve até a vitória!

Ataque a banco em
David Canabarro
A agência bancária do Banrisul de David Canabarro foi arrombada na madrugada de sábado [2].
A quadrilha atacou pouco depois da
meia noite, quando explodiu um dos
caixas eletrônicos. De acordo com
a Brigada Militar, cinco criminosos
participaram da ação e, ao fugirem,
levaram uma pessoa como refém.
Felizmente, a vítima foi liberada sem
qualquer ferimento.
A diretora Adriane A F da Silva e os diretores André Madruga e
Carlos J Marcos estiveram na agência na segunda-feira [4], para orientar os trabalhadores [as] quanto aos
procedimentos a serem encaminhados em situações como esta.
PIADINHA
Na missa, estava na hora da entrega
da hóstia e, no altar, o padre dizia:
- Corpo de Cristo?
- Amém - dizia o católico.
- Corpo de Cristo? - dizia o padre.
- Amém - dizia o católico
Quando, de repente, chega uma
mulher muito linda, elegante e cheirosa... e disse o padre:
- Cristo, que corpo!
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