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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

nário sobre Saúde Caixa e Funcef.
Os colegas Paulo Borges e Plínio
Pavão, assessores da Fenae, vão
debater os problemas dessas duas
instituições. Participe.

BANCO DO BRASIL - I

Banco alegou que a Reforma Trabalhista
proíbe a incorporação de função
Noticiamos no C&N anterior. O Banco do Brasil tentou cassar a liminar ganha pela Contraf-CUT e federações de bancários
em uma Ação Civil Pública [ACP].
A ACP pede a incorporação da
gratiﬁcação/comissão aos colegas
que exerceram cargos por 10 anos
ou mais e a perderam com a reestruturação.

No mandado de segurança, o Banco do Brasil chegou a
alegar que a “Reforma” Trabalhista determina que a gratiﬁcação
de função não será incorporada à
remuneração. O Desembargador
do Trabalho, José Leone Cordeiro
Leite redarguiu que a RT ainda não
entrou em vigor e, portanto, não
pode ser invocada pelo BB.

BANCO DO BRASIL - II

BB alegou também que comissionados
se recusaram a ocupar vagas disponíveis
E o BB apresentou outra
alegação pouco convincente no
mandado de segurança. Para o
banco, a recusa do comissionado
em ocupar as vagas disponibilizadas pela empresa conﬁguraria justo
motivo para a destituição da antiga
função. O TRT-10 exige do BB a
apresentação de justo motivo para

os descomissionamentos.
Com esta alegação, o Banco do Brasil “esquece” de que houve o corte de cerca de 4 mil cargos
comissionados na última reestruturação. Ou seja, não haveria “para
que lado correr” e, inevitavelmente,
milhares de colegas “sobrariam”
sem comissão.

BANCO DO BRASIL - III

Engaje-se no “Outubro Preto”
O funcionalismo do Banco
do Brasil pegou carona na importantíssima campanha em defesa
da saúde das mulheres, o “Outubro Rosa”, e lançou o “Outubro
Preto”. Funcionárias e funcionários do BB estão sendo chamados
a, na duas próximas sextas-feiras
deste mês de outubro, irem trabalhar vestindo roupas pretas.
A atividade foi proposta na

18 / outubro / 2017

3601-2785 ou 3601-2786

GOVERNO FEDERAL - I

O Saúde Caixa e a Funcef estarão em
debate no sábado, 21/10, na Fetraﬁ-RS
O SEEB-PF vai viabilizar a
participação dos funcionária(a)s da
Caixa Econômica Federal. No sábado, 21/10, às 9 horas, a Fetraﬁ-RS estará promovendo um Semi-
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última reunião dos Representantes Sindicais de Base realizada
em Porto Alegre no mês passado.
O objetivo é dar início a uma mobilização, no Rio Grande do Sul,
contra os planos do governo golpista e corrupto de Michel Temer
de sucatear o maior banco público
brasileiro e levá-lo à privatização.
O restante do país também deverá engajar-se nestas atividades.

Temer liberou
o trabalho escravo
A “Reforma” Trabalhista e a
lei da terceirização irrestrita já representam a precarização total das
condições de trabalho no Brasil.
Pois, não bastasse isso, o governo
corrupto de Michel Temer ainda liberou, na prática, o trabalho escravo em nosso país. Temer publicou,
na segunda-feira, [16], uma portaria que diﬁculta a ﬁscalização e a
libertação de trabalhadores encontrados em situação de escravidão.
GOVERNO FEDERAL - II

Mais um “toma lá
dá cá” de Temer
Podemos aﬁrmar que a portaria conﬁgura mais um “toma lá dá
cá” do governo de Michel Temer.
Em troca de votos para se livrar
da segunda denúncia de corrupção que lhe bate à porta, Temer fez
mais um agrado à bancada ruralista
do covil congressual. Esta bancada é formada por latifundiários e
empresários do agronegócio, que
“esfregam as mãos” com a portaria;
vão lucrar ainda mais às custas dos
trabalhadores brasileiros.
Dívida de R$ 1 trilhão - Há um
dado abismal, relativo aos ruralistas, que a mídia hegemônica “esquece” de divulgar. Eles devem ao
Governo Federal nada menos de R$
1.000.000.000.000,00. Num próximo C&N, vamos abordar este caso.
PIADINHA
Um homem foi à farmácia e perguntou para à atendente:
- Vocês vendem relógios?
E a atendente respondeu:
- Não. Não vendemos relógios
aqui.
O homem disse, decepcionado:
- Mas me disseram que o tempo
seria o melhor remédio.

