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MOVIMENTO SINDICAL - I

MOVIMENTO SINDICAL - II

Servidores públicos foram espancados, Austeridade neoliberal
requer autoritarismo
a mando de Sartori, em frente à AL
Na manhã de ontem,
servidores públicos estaduais foram
espancados em frente à Assembleia
Legislativa, em Porto Alegre, a mando
do Governador José Ivo Sartori. Os
servidores, que tiveram seus salários
parcelados por medida autoritária do
governador, protestavam contra a
votação do pacote de maldades
proposto por Sartori à AL.
O pacote aumenta impostos,
congela salários do funcionalismo
público e extingue fundações. Não
bastasse isso, o pacote estabelece
ainda outras medidas prejudiciais ao
conjunto da sociedade sul-rio-

grandense: redução dos investimentos
nos serviços públicos, como saúde,
educação e segurança, entre outras
medidas.
Perto do meio dia, soldados do
Batalhão de Choque da Brigada Militar,
trabalhadores também sacaneados
pelo governador Sartori mãos de
tesoura, investiram de forma violenta e
brutal contra os manifestantes.
Agrediram os trabalhadores com
cassetes, escudos, bombas de gás
lacrimogêneo, empurrões, encontrões
e outras atitudes virulentas tentando
impedi-los de acompanharem a
votação na Assembleia Legislativa.

HSBC

TST manda banco pagar 28 meses de
salários a bancária demitida

O Tribunal Superior do
Trabalho (TST0 condenou o HSBC a
pagar 28 meses de salários a uma
bancária demitida. O motivo: o banco
demitiu a colega quando restavam
apenas quatro meses para que ela
adquirisse o direito à estabilidade préaposentadoria. A demissão foi

“obstativa (artigo 129 do Código Civil),
contrária à boa-fé objetiva e
atentatória aos princípios da dignidade
da pessoa humana e da função social
da empresa”. Assim se pronunciou o
desembargador, André Genn de
Assunção Barros, sobre a demissão
perpetrada pelo HSBC no Paraná.

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Saiba mais sobre a estabilidade
pré-aposentadoria garantida na CCT

A
estabilidade
préaposentadoria é mais uma conquista
garantida graças à capacidade de luta
da categoria bancária. O direito está
consolidado na cláusula 26ª,
Estabilidades Provisórias de Emprego,
da Convenção Coletiva de Trabalho
2014/2015. A cláusula garante a
“estabilidade provisória no emprego,
salvo por motivo de justa causa para
demissão” e se “respeitados os critérios
estabelecidos pela legislação vigente”.
Bancários e bancárias desfrutarão do
direito por período imediatamente
anterior à “complementação do tempo

para aposentadoria proporcional ou
integral pela previdência social”,
conforme a seguir:
- Por 12 (doze) meses aos que tiverem
o mínimo de 5 (cinco) anos de
vinculação empregatícia com o banco;
- Por 24 (vinte e quatro) meses aos que
tiverem o mínimo de 28 (vinte e oito)
anos de vinculação empregatícia
ininterrupta com o mesmo banco;
- Para a mulher, pelo prazo de 24 (vinte
e quatro) meses, desde que tenha o
mínimo de 23 (vinte e três) anos de
vinculação empregatícia ininterrupta
com o mesmo banco.

Os programas neoliberais de
austeridade financeira requerem uma
boa dose de autoritarismo para serem
implementados. Foi assim no Paraná,
com Beto Richa (ou Beto Hitler; passou
a ser chamado assim depois de ter
ordenado o ataque brutal aos
professores, em abril deste ano). Foi
assim em Santa Catarina, com
Raimundo Colombo, e está sendo
assim no Rio Grande do Sul, com
Sartori.
É de lembrarmos que a dívida
que hoje nos sufoca foi renegociada, em
1998, pelo governo de Antônio Brito.
Então depoutado estadual, Sartori era
o líder do governo na Assembleia e foi
um dos principais responsáveis pela
aprovação
da
proposta
de
renegociação da dívida. Em um
próximo C&N, voltaremos a abordar o
tema da dívida pública do Estado.

MOVIMENTO SINDICAL - III

SEEB-PF apoia a luta
dos servidores

Há outras formas de contornar
a crise financeira do Estado. O governo
Sartori tem que acabar com os
benefícios fiscais concedidos aos
grandes empresários e combater a
sonegação de impostos. A maior parte
da sonegação é feita pelos já ricos.
Tem que fazer também uma auditoria
da dívida com a união para saber quanto
a união nos deve! Aos trabalhadores
resta a mobilização e a luta contra os
ataques do governo Sartori.
O SEEB-Passo Fundo apoia e
se solidariza com a luta dos Servidores
Públicos Estaduais.
PIADINHA
Um homem conta ao amigo:
- Minha mulher está fazendo a dieta
das três semanas.
- Que interessante. E quanto ela já
perdeu?
- Duas semanas.

