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Justiça tornou réus dez investigados
por desvios na Funcef
Santos Pinto, ex-gerente Nacional
de Fundos de Habitação da Caixa.
Os funcionários e funcionárias da Caixa Econômica Federal veem na Funcef a garantia
de uma aposentadoria digna. Por
isso, esperam que as investigações
sejam conduzidas de forma isenta
e célere e que os culpados sejam
punidos exemplarmente. O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região se solidariza com o(a)s
trabalhadore(a)s da CEF e cobra a
apuração completa dos fatos.

CONTRARREFORMA TRABALHISTA I

Os patrões já começaram a esfolar
os trabalhadores...
Nem bem a Reforma Trabalhista entrou em vigor, no dia 11/11,
e empresas e até mesmo juízes, já
passaram a atacar os trabalhadores e aumentar a exploração. Já
vieram à tona casos absurdos de
ofertas de vagas com salários miseráveis, sem carteira assinada; retirada de direitos e decisões judiciais
penalizando o trabalhador.
Na Bahia, o juiz do trabalho,

José Cairo Júnior, condenou um
trabalhador a pagar multa de R$
8.500,00 referente a custas processuais. O juiz esperou a entrada em
vigor dessa verdadeira contrarreforma trabalhista para dar a sentença.
Para ele, o trabalhador agiu de má-fé ao acionar a Justiça. O caso é
um exemplo das diﬁculdades que
os trabalhadores terão para recorrerem à Justiça.

CONTRARREFORMA TRABALHISTA II

E a aumentar a exploração
A modalidade de contratação chamada “contrato intermitente” já está sendo utilizada
por grandes redes. A Sá Cavalcante [restaurantes Bob’s, Spoleto e Choe’s Oriental Gourmet],
Magazine Luiza e Riachuelo são
algumas delas. A Sá Cavalcante
está a oferecer trabalho aos sábados e domingos com salário de
R$ 4,45 por hora! É o cúmulo da
superexploração!
Outro ataque aos direitos
permitido com a Reforma Trabalhista foi utilizado pelo hospital
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No dia 1°/11, a Justiça tornou réus dez acusados por gestão
temerária e fraudulenta na Funcef. O processo tem relação com
a aprovação e aplicação de R$ 141
milhões em parceria com a Ecovix.
Entre os ex-diretores da Funcef que
viraram réus estão: Carlos Alberto
Caser, que foi diretor-presidente,
Demosthenes Marques, ex-diretor
de investimentos e o ex-diretor de
participações societárias e imobiliárias, Luiz Phillips Peres Torelly.
Também virou réu Vitor Hugo dos
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Dom Alvarenga, de São Paulo. A
direção do hospital cancelou o direito a folgas e os 100% de hora
extra a quem trabalha em feriados
para todos os funcionários que
têm jornada de 12 por 36 horas.
Os ataques contidos nessa desgraça de reforma são tão
aberrantes e profundos que juristas e estudiosos são contundentes em aﬁrmar a inconstitucionalidade das medidas. Daremos
continuidade à discussão, pela
importância do tema, nos próximos C & N.

TRT11 pune banco
por danos morais
O banco Santander foi condenado a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais a um
ex-funcionário que realizava transporte de valores sem a segurança
necessária. A punição foi aplicada
pela Primeira Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 11ª Região - AM/RR (TRT11).
Um dos objetivos da Reforma Trabalhista é justamente diﬁcultar ao máximo, ou mesmo impedir, que os trabalhadores busquem
seus direitos na Justiça. A ordem é
facilitar a vida dos patrões.
BANRISUL

Chapa 2 vence as
eleições na Cabergs
Com mais de 44% dos votos, a Chapa 2-Abrace a Cabergs,
apoiada pela Fetraﬁ-RS e pelos sindicatos, venceu as eleições para o
Conselho de Administração (CA) e
Conselho Fiscal (CF) da Caixa de
Assistência dos Banrisulenses. O
resultado oﬁcial será divulgado na
semana que vem após a avaliação
de recursos de outras chapas, se
houverem. Foi registrado um total
de 2.478 votos. Conﬁra o resultado ﬁnal (CA/CF):
- Chapa 1: 790/674
- Chapa 2: 1111/1172
- Chapa 3: 509/566
- Brancos: 68/66
PIADINHA
No hospício, o doido telefona pro
corpo de bombeiros e avisa:
- Tá pegando fogo no hospício.
Rapidamente os bombeiros chegam ao local:
- Onde é o fogo?
O doido:
- Vocês vieram tão rápido que ainda nem deu tempo de botar.

