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FINANCEIRAS

da cidade. Na pauta, a deliberação sobre a proposta para pactuar
Convenção Coletiva de Trabalho,
bem como sobre a delegação dos
necessários poderes para tal às
entidades sindicais.
O edital de convocação foi
publicado na página da Fetraﬁ-RS, http://fetraﬁrs.org.br/noticias.
php?id=11627, no dia de ontem.

CONTRARREFORMA TRABALHISTA I

Reforma trabalhista é inconstitucional
e fere a dignidade humana, diz o MPT
Os ataques contidos na Reforma Trabalhista, que altera mais
de 100 artigos da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] são tão
profundos, que juristas e estudiosos
são contundentes em aﬁrmar a inconstitucionalidade de grande parte
das medidas.

Entidades como o MPT
(Ministério Público do Trabalho) e
a Anamatra (Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho) já apontaram vários pontos
que vão contra a Constituição, pois
ferem a dignidade humana e a proteção social ao trabalho.

CONTRARREFORMA TRABALHISTA II

Justiça do Trabalho tomou decisões
contraditórias nos últimos dias
A inconstitucionalidade das
mudanças impostas pela Reforma
Trabalhista é tal que já gerou decisões contraditórias por parte da
Justiça do Trabalho. No C&N anterior, citamos um caso protagonizado por um juiz da Bahia. Ele esperou a entrada em vigor da reforma
para aplicar uma sentença contra o
trabalhador.
Pois, na mesma semana,
essa decisão foi contrariada por
outro juiz baiano, Murilo Carvalho
Sampaio. Este decidiu, em outra
ação, que as novas regras não podem ser aplicadas a processos já
em curso na Justiça. A ação tem
a ver com a medida tomada pelo
hospital Dom Alvarenga, que afetou
centenas de trabalhadores contratados anteriormente à reforma.
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SAÚDE

Assembleia geral será realizada no dia
28 de novembro, às 18 horas
Na terça-feira, 28 de novembro, às 18 horas, em primeira chamada, ou às 19 horas, em
segunda e última chamada, o
Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região realiza uma
assembleia geral com os trabalhadores e trabalhadoras em sociedades de crédito, ﬁnanciamento
e investimentos (FINANCIÁRIOS)
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O trabalho intermitente também é questionado. Esta “novidade” permite o pagamento de valores
inferiores a um salário mínimo, por
mês ao trabalhador, algo ﬂagrantemente inconstitucional.
Já ressaltamos diversas
vezes durante as manifestações
de rua contra as reformas do governo corrupto de Temer e em outras edições do nosso informativo.
A reforma trabalhista foi feita com
um único objetivo: permitir a superexploração dos trabalhadores para
que os patrões possam aumentar
ainda mais os seus lucros.
No próximo C&N, apresentaremos a argumentação do juiz e
professor de Direito do Trabalho na
USP, Jorge Luiz Souto Maior, sobre
a Reforma Trabalhista.

1ª Feira de Saúde
para o Trabalhador
Acontece amanhã, sábado,
25/11, no ginásio do Colégio Estadual Fagundes dos Reis, das 13h
às 18h, a 1ª Feira de Saúde para o
Trabalhador. A atividade está sendo organizada pela Universidade
Federal da Fronteira Sul e conta
com o apoio do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo.
A feira se propõe a divulgar
informações sobre o cuidado, a prevenção e a promoção da saúde:
- Terapias alternativas [Reiki, Auriculoterapia e Meditação];
- Medida de pressão e teste de
HGT;
- Orientação sobre saúde bucal;
- Exposições artísticas;
- Lanches saudáveis e muito mais.
Participem, bancária(o)s!
GOVERNO FEDERAL

Temer ofereceu
jantar a deputados
O cardápio: a aposentadoria
do(a) trabalhador(a) brasileiro
Nesta semana, o maﬁoso-mor, Michel Temer [PMDB], convidou deputados federais para um
jantar em seu covil presidencial. No
cardápio, a nossa aposentadoria.
Temer apresentou a “nova” proposta de reforma da Previdência que
de nova nada tem. Ele insiste no
ataque ao direito legítimo e inalienável do trabalhador(a) a uma aposentadoria digna.
No próximo C&N, traremos
estas últimas mudanças propostas
pelo governo corrupto.
PIADINHA
Um menino estava viciado no Facebook e sua mãe, preocupada,
levou-o até um pastor, que fala
para ele:
- Você aceita Jesus?
- Só se ele me adicionar.

