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Greve Geral de 28 de abril: TRT ordenou
O “melhor na
o ressarcimento dos descontos
gestão de pessoas”
Na sexta-feira da semana
passada, 27/10, os funcionários
da Caixa Econômica Federal do
Rio Grande do Sul receberam uma
boa notícia. Cumprindo ordem judicial, a diretoria da CEF ressarciu
os descontos que impingiu aos funcionários que participaram da paralisação do dia 28 de abril. Naquele
dia, boa parte dos trabalhadores
da Caixa participou ativamente da
Greve Geral contra as reformas do
governo corrupto de Michel Temer.

Além desse ressarcimento, a juíza Ana Paula Kotlinsky Severino,
do TRT 4ª Região, determinou
que a Caixa retire “a inscrição falta injustiﬁcada relativamente ao dia
28/04/2017, ﬁcando vedada a produção de qualquer efeito negativo
decorrente da inscrição indevidamente atribuída nos contratos de
trabalho dos substituídos”.
A ação foi impetrada pela
Fetraﬁ-RS em defesa do direito de
greve dos bancários.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL II

Uma vitória de todos os trabalhadores
O TRT deu 5 dias para
que a Caixa implemente o que foi
decidido. Certamente teremos, à
frente, novos embates na defesa
dos trabalhadores [as]. A decisão
judicial conﬁrma que estamos no
caminho certo: organização, mobilização e luta! Ficaremos atentos
ao cumprimento da mesma, so-

bretudo no referente à retirada de
todos os reﬂexos da falta não justiﬁcada na vida funcional dos trabalhadores [as].
Sem dúvida, essa decisão
representa uma vitória também
para a classe classe trabalhadora
como um todo na luta pelo inalienável direito ao protesto e à greve.

PREVIDÊNCIA SOCIAL I

CPI constata que não existe déﬁcit
A Comissão Parlamentar
de Inquérito [CPI] da Previdência
Social está ultimando seus trabalhos. No dia 23/10, os senadores
membros da CPI apresentaram, no
Senado Federal, o relatório das in-

vestigações feitas com instituições
diversas ao longo de seis meses.
A CPI constatou que a Previdência
Social não possui déﬁcit, se forem
retiradas dessa conta despesas
que não fazem parte do setor.

PREVIDÊNCIA SOCIAL II

Sonegação chega perto de R$ 1 trilhão
CPI sugere o indiciamento de Meirelles e Padilha
A CPI da Previdência consO relator da CPI, Hélio José
tatou também que bastaria o gover- [Pros-DF], incluiu no relatório uma
no executar os grandes devedores sugestão para que sejam indiciados
da União por sonegação previden- os ministros da Fazenda, Henrique
ciária para arrecadar perto de R$ 1 Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu
trilhão. Ou seja, ainda que levás- Padilha. Eles forneceram “dados
semos em conta o déﬁcit alardeado enganosos e não conﬁáveis” à CPI.
por Temer, ele poderia ser tranqui- O documento será encaminhado às
lamente coberto pelo que devem os entidades do setor, parlamentares,
sonegadores.
Executivo e ao Judiciário.

Uma revista editada pelo
maior jornal especializado em economia do país concedeu ao Itaú o
prêmio de melhor empresa na gestão de pessoas. As práticas do Itaú
neste quesito já as conhecemos.
Daí que suspeitamos do critério utilizado pelo “Valor Econômico” para
conceder o prêmio. Teria sido o valor pago pelo banco para a divulgação de tal falácia?
Uma empresa que demite
funcionários sem justa causa, sobretudo aqueles que estão prestes
a se aposentarem, age com truculência e assedia moralmente seus
funcionários, estabelece metas
abusivas, sem contar as condenações pelo não pagamento de horas
extras, faz jus a um prêmio desses?
DE OLHO NA MÍDIA

CPI da Previdência
não é divulgada
Os dados levantados pela
CPI da Previdência Social são incontestáveis. Eles demonstram,
cabalmente, que não há qualquer
necessidade de fazer “reforma” da
Previdência. Menos ainda para
cassar direitos, como pretende o
golpista e corrupto governo Temer.
Porém, a mídia hegemônica repete,
exaustivamente, que a tal “reforma”
é crucial para o país. E, conﬁrmando sua trajetória histórica, contrária
às necessidades dos trabalhadores
e do povo brasileiro em geral, pouco ou nada divulga sobre a CPI da
Previdência.
PIADINHA
Um homem diz a um fumante:
- O teu cigarro está me incomodando!
O fumante responde:
- Cara, ele está me matando e eu
não estou reclamando.

