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TST condena banco por demitir bancário Demissão foi um
“abuso de direito”
que estava prestes a se aposentar
O Tribunal Superior do Trabalho [TST] condenou o Itaú Unibanco a readmitir um bancário que
havia completado 30 anos de casa.
Um outro dado mostra a que grau
chega a falta de sensibilidade do
Itaú. Além de todo este tempo de
dedicação à empresa, com mais
seis meses de trabalho o colega
adquiriria a estabilidade pré-aposentadoria garantida pela Conven-

ção Coletiva de Trabalho.
Conforme matéria publicada no sítio www.contrafcut.com.br,
em 13/09, o TST observou que “o
banco violou tanto a função social
do contrato e da empresa, como
a dignidade da pessoa humana”.
Além de reintegrar o trabalhador,
o Itaú terá que pagar todos os salários relativos ao período do seu
afastamento que ocorreu em 2009.

INTERNACIONAL - I

França: trabalhadores fazem Greve Geral
contra reforma trabalhista
Os trabalhadores franceses ﬁzeram uma Greve Geral e
foram às ruas na terça-feira [12].
Cerca de 400 mil pessoas protestaram contra a reforma trabalhista
do governo Macron que ﬂexibiliza
os contratos de trabalho e facilita
as demissões.
A reforma trabalhista do
governo Macron ﬁxa um teto para
as indenizações por demissão, até
agora decidido pela Justiça. Também facilita as demissões pelas
multinacionais em caso de crise, e
ainda abre espaço para os acordos
por empresas em questões como

jornada de trabalho e remuneração.
Nas empresas com menos
de 50 funcionários, não vai ser preciso que a negociação passe pelos
Sindicatos. A mesma cantilena do
“negociado sobre o legislado” que
por aqui virou um mantra entoado
por presidente e congressista corruptos, banqueiros, latifundiários e
grandes empresários em geral.
A mobilização retoma o
processo de lutas contra os ataques aos direitos trabalhistas que
o então governo Hollande tentou
impor em março de 2016.

INTERNACIONAL - II

O ataque aos direitos dos trabalhadores
[as] é mundial; a luta também!
Qualquer semelhança com
o Brasil e a reforma trabalhista de
Temer não é mesmo mera coincidência. É a receita da cartilha dos
capitalistas para jogar o custo da
crise nas costas dos trabalhadores.
Aumentam a exploração para manter os lucros dos grandes empresários e multinacionais.
Lá como cá. O governo Temer rasga a CLT, na França o go-

verno Macron continua a política de
Hollande para desmontar o Código
de Trabalho, de 1910.
Assim como no Brasil, porém, a classe trabalhadora francesa
mostra grande disposição de luta.
Já está marcada uma nova Greve
Geral para o próximo dia 21 de setembro. Precisamos fazer o mesmo
no Brasil e botar para correr o governo corrupto.

Assim se pronunciou o relator
do processo no TST
O relator do processo no
TST, ministro José Roberto Freire
Pimenta, deﬁniu assim a demissão
do bancário pelo Itaú: “Trata-se de
verdadeiro abuso de direito que
contraria diretamente a boa-fé e a
função social do contrato e da empresa, princípios norteadores dos
contratos, especialmente do contrato de trabalho”. Freire Pimenta enfatizou ainda que, após três décadas servindo ao banco, o trabalho
do bancário perdeu valor, quando
faltavam apenas 30 meses para a
aposentadoria. “Agora, com mais
de 50 anos de idade, ﬁca à mercê
do mercado de trabalho, que é tão
ingrato com trabalhadores nessa
condição”, completou o ministro.
SINDICATO

Natupharma
renova parceria
Descontos foram ampliados
A Natupharma Manipulação
e Medicamentos renovou sua parceria com o Sindicato dos Bancários Passo Fundo e Região. A Natupharma ampliou o percentual de
desconto para 15% nos produtos
industrializados disponíveis no momento da compra e 10% na linha
de manipulados, excetuando-se os
que estiverem em promoção.
PIADINHA
Dois amigos se encontram e um
conta ao outro:
- Sabia que me operaram do apêndice no mês passado?
- Sério? E como foi?
- A operação foi bem, mas esqueceram uma esponja dentro de mim.
- E dói?
- Não, porém eu morro de sede!

