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SINDICATO - I

MOVIMENTO SINDICAL

Sobre a correção dos saldos do FGTS Conferência Estadual

No início deste ano, o
Supremo Tribunal Federal (STF)
determinou que a correção dos
precatórios não mais fosse feita pela
TR, mas pelo IPCA. A questão
definida pelo STF diz respeito à

correção, mesma demanda dos
trabalhadores relativamente ao FGTS.
Assim, apesar de o objeto a ser
corrigido ser diferente, a incidência e
o objetivo da demanda dos
trabalhadores são os mesmos.

SINDICATO - II

acontece dia 04/07

Como noticiado no C&N
anterior, a Conferência Estadual dos
Bancários de 2015 será realizada no
dia 04 de junho em Porto Alegre. O
SEEB-Passo Fundo vai garantir
transporte e alimentação aos
interessados em participar do encontro.

Ação individual pela correção do saldo
TERCEIRIZAÇÃO
do FGTS será disponibilizada à categoria Ontem teve audiência
Tendo em vista a decisão do do FGTS.
STF, o escritório que presta serviços
jurídicos ao Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região propôs à
diretoria da entidade que fosse
disponibilizada a bancárias e
bancários a possibilidade do
ingresso com ações individuais
pedindo a correção devida do saldo

O SEEB-PF firmou um
acordo com o escritório. Pelo
acordo, os honorários, no percentual
de 15%, serão pagos ao escritório
somente quando do julgamento
definitivo da ação e os valores da
correção estiverem disponíveis, sem
outros custos à categoria.

SINDICATO - III

Como ingressar com a ação individual

A Secretaria Jurídica do SEEBPF está disponibilizando, via e-mail, a
todos os bancários e bancárias
associados à entidade, os formulários
necessários ao ingresso da ação.
A documentação exigida
deverá ser entregue diretamento no
escritório contratado, Canabarro
Advogados, situado na Rua Morom,

nº 1858, Sobreloja, Edifício Ladeira, no
centro de Passo Fundo. Mais
informações, com a Secretaria Jurídica
ou pelo telefone do escritório: 5433171920.
A diretoria do SEEB-PF
ressalta que o ingresso ou não com a
ação é uma decisão pessoal de cada
bancário ou bancária.

DE OLHO NA MÍDIA

A redução da maioridade penal segue
sem espaço para debates

Como afirmamos no C&N nº
3074, o Congresso Nacional está
prestes a aprovar o que seria a solução
para a criminalidade: a redução da
maioridade penal. E o fará sem que
esta questão, de extrema relevância
para a sociedade, seja debatida de
forma aprofundada com quem será
atingido diretamente pela redução, a
própria sociedade brasileira.
Nos órgãos da mídia
hegemônica, que deveriam estar
propiciando este necessário debate ao

povo, pouco ou nada temos a respeito
do tema. Pelo contrário, a impressão é
de que as reportagens divulgadas por
tal mídia têm sido escolhidas a dedo,
no sentido de enfatizar as ocorrências
que envolvem menores de dezoito
anos. No sentido de firmar opinião
popular favorável à redução da
maioridade. Diante disso, para
disponibilizar mais informações sobre
o tema a nossa(o)s colegas, fomos
buscar informações na imprensa
alternativa. Veja na matéria ao lado.

pública em POA

Ontem à tarde, aconteceu, em
Porto Alegre, uma audiência pública
contra a terceirização e o PLC 30/15,
antes denominado PL 4330. A
audiência, promovida pelo senador
Paulo Paim, foi realizada na
Assembleia Legislativa. O plenário da
casa ficou lotado de trabalhadores.
Os diretores Carlos Niederauer, Luiz
Carlos Della Mea, Dário Delavy e
Gustavo Marques representaram o
SEEB-PF na audiência.
JUSTIÇA

Redução da
maioridade penal?

Todos perderemos, diz advogado
“O
cárcere
produz
desintegração social. Vai piorar o jovem
que for submetido a esse sistema
[prisão]. Não há impunidade. O que
há é uma resposta estatal específica
que recebe nome de medida
socioeducativa”. É o que diz o
advogado André Pacheco Teixeira
Mendes, em entrevista concedida ao
Instituto Humanitas Unisinos, sobre a
proposta de redução da maioridade
penal. A esclarecedora entrevista de
Teixeira Mendes pode ser lida
acessando o sítio www.ihu.unisinos.br,
seção Entrevistas, data de 09-06-2015.
PIADINHA
O que um apontamento disse para o
outro?
- Estou desapontado contigo!

