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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

BANRISUL

Contraf-CUT e Fenae reivindicam
suspensão imediata da reestruturação
A Contraf-CUT, a Fenae e a CEECaixa enviaram ofício à diretoria da
Caixa Econômica Federal em que
reivindicam a suspensão imediata da
reestruturação em todo o país. Ao
mesmo tempo, o Sindicato dos
Bancários de Brasília obteve, no
Tribunal Regional do Trabalho, uma
liminar que obrigou a CEF a suspender
o processo no Distrito Federal.
Segundo matéria publicada na página
da Contraf, a liminar determina que “o
banco se abstenha de efetivar qualquer
ato
que
implique
em
descomissionamento ou transferência

de trabalhadores lotados no Distrito
Federal, com efeitos a contar de 17 de
março, data em que a ação cautelar foi
proposta”.
A Caixa ainda fica obrigada a
apresentar, num prazo de 15 dias, todos
os dados relativos à reestruturação no
DF, tais como a quantidade de
funcionários atingidos, os setores em
que ocorrerão descomissionamentos
e as unidades que serão extintas ou
remanejadas. O TRT ainda aplicará
uma multa R$ 250 mil por dia de atraso
se a CEF não apresentar os
documentos solicitados.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

As alegações do SEEB-Brasília ao
solicitar a liminar ao TRT
Na ação impetrada junto ao
TRT, o SEEB-Brasília se utilizou dos
seguintes argumentos: “várias
funções e unidades serão extintas e
vários funcionários serão transferidos
sumariamente para outras unidades
e
até
outros
estados,
comprometendo a vida financeira e a
unidade
familiar
desses

empregados”. O sindicato alegou
ainda que “em razão da repercussão
e da quantidade de empregados
atingidos pela medida, esta deveria
ter sido precedida de negociação
coletiva” e que a Caixa “não presta
informações consistentes sobre os
critérios que dirigirão esse processo
de reestruturação”.

DE OLHO NA MÍDIA

Manipulação midiática procurou esconder
os responsáveis pelos crimes contra a Síria
Os
órgãos
da
mídia
hegemônica ignoraram a revelação
do advogado estadunidense, Robert
Kennedy Jr, sobre um dos principais
e reais motivos do ataque à Síria
iniciado em 2011. Por isso, a
divulgamos no C&N anterior. A
revelação de Kennedy Jr depõe contra
a imagem de beneméritos do mundo
de que gozam os governos dos EUA,
imagem construída à custa de muita
propaganda.
Assim, uma vez mais, a mídia
hegemônica demonstrou que está, sim,
a serviço do Sistema de Poder que
domina os Estados Unidos e boa parte

do planeta. Essa mídia demonstra não
ver problema em mentir, manipular, ou
mesmo esconder informações. Ainda
que isso signifique o acobertamento do
assassinato de milhões de pessoas e
o desespero de outras tantas, como
estamos vivenciando com a tragédia
dos refugiados sírios a deambularem
por vários países da Europa.
É de lembrarmos que os
noticiários sempre procuraram nos
convencer de que a ditadura de Bashar
al Assad estava chacinando seu povo.
Procuraram nos convencer também de
que os EUA e a Otan tinham que atacar
Assad por motivos humanitários.

Sobre a liminar a
favor dos ONs e GNS
Na semana passada, foi
realizada mais uma reunião da entre
a Fetrafi-RS e a diretoria do Banrisul.
Na pauta, a aplicação da liminar que
suspendeu o processo de descenso
dos Operadores de Negócios (ONs)
e Gerentes de Negócios (GNs). Por
não ter sido fechada a negociação
como banco, a Fetrafi-RS não
remeteu relato da reunião. Assim que
tivermos
mais
informações,
estaremos publicando no nosso C&N.
ITAÚ

Banco foi condenado
no TRT de São Paulo
Motivo: a violação ao direito à saúde
de seus trabalhadores
O Tribunal Regional do Trabalho
da 2ª Região, de São Paulo, condenou
o Itaú a pagar uma multa de R$ 1 milhão
por violação do direito à saúde de seus
trabalhadores. Conforme o SEEB-São
Paulo, “a sentença reconheceu que o
banco viola direitos fundamentais dos
trabalhadores, em especial o direito à
saúde, e não cumpre normas para
prevenção de doenças e acidentes de
trabalho” . A ação foi impetrada pelo
Ministério Público e contou com o
Sindicato como testemunha.
Além do pagamento da multa, a
condenação obriga o Itaú a cumprir
integralmente as diretrizes do Ministério
do Trabalho e Emprego que
estabelecem requisitos ergonômicos
para um ambiente de trabalho saudável,
informa o SEEB-São Paulo.
Na página do SEEB-Passo
Fundo e Região na Internet,
www.bancariospassofundo.org.br,
publicamos matéria completa sobre a
condenação do Itaú.
PIADINHA
Adão e Eva passeiam pelo Paraíso:
- Você me ama? - pergunta Eva.
- E eu lá tenho escolha? - pergunta o
Adão.

