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COMITÊ REGIONAL

Luta dos trabalhadores [as] da Caixa
altera cláusulas abusivas do PDVE
A mobilização dos empregados da Caixa, exigindo uma mudança na redação da CI, com mais
clareza nos termos, deu certo.
A Caixa divulgou nova
CI conﬁrmado a manutenção vitalícia do Saúde Caixa.
O banco excluiu, ainda, a cláusula que obrigava a dar quitação ampla e irrestrita do contrato
de trabalho, isto é, abrindo mão
de buscar direitos na Justiça.
Outro avanço foi a prorrogação do prazo para adesão.
Ainda
assim
considera-

mos o PDVE como uma política de desmonte do banco.
A intenção do governo Temer, com o apoio incondicional
da presidente da CEF, Gilberto
Occhi, é de enxugar a empresa
e prepará-la para a privatização.
É fundamental que continuemos mobilizados e em
alerta, exigindo o fortalecimento da Caixa, com a contratação
dos concursados já aprovados
e, sobretudo, lutando na defesa de uma Caixa 100% pública
que atenda a toda população!.

BANCO DO BRASIL

Funcionários em VCP poderão
trabalhar 6 horas
Após negociação com a
Comissão de Empresa dos Funcionários, o Banco do Brasil, informou em comunicado na quarta-feira [15] que os funcionários que
estão recebendo a VCP não precisarão cumprir jornada de 8 horas,
conforme era o normativo até agora, e poderão trabalhar 6 horas.
O VCP é uma Vantagem
em Caráter Pessoal que mantém
por quatro meses a remuneração
do cargo anterior. A assinatura
do termo de VCP referente horas extras não será mais exigida.

Com a medida anunciada, os funcionários em VCP somente farão jornada de 8 horas
se o cargo atual, inferior ao anterior, seja de jornada de 8 horas.
É uma medida que atende à reivindicação feita pela Comissão de Empresa em Mesa de
Negociação e atenua um pouco a
situação de quem teve redução de
salário, seja por perda total do cargo ou realocação em cargo inferior.
Nova rodada de negociação com BB está marcada para
o próximo dia 22 em Brasília.

GOVERNO FEDERAL

O barco da promiscuidade
Na praça dos três poderes
o escárnio continua. O ex-ministro
da Justiça Alexandre de Moraes,
indicado ao STF pelo governo Temer, participou de uma reunião, na
noite de terça [7], em Brasília, no
barco do senador Wilder Morais e
outros senadores, para uma prévia

de sua sabatina no Senado. Resultado: aprovado no dia 21.
A reunião-sabatina-festança é um disparate contra o povo
brasileiro e causa repugnância.
Transformemos nossa ojeriza em
ação. Ocupemos as ruas para
botar este governo para FORA!

Vamos à luta!

Em
reunião
realizada
sexta-feira [17], no Sindicato dos
Bancários, foi fundado o Cômite
Regional contra as Reformas da
Previdência e Trabalhista proposta pelo governo FORA TEMER!
O comitê é composto
pelas Centrais Sindicais, movimento sindical, social, popular
e estudantil de Passo Fundo.
A partir de agora, o grupo
se reunirá periodicamente para
discutir ações futuras contra esses
ataques à classe trabalhadora.
As primeiras ações já estão marcadas. Serão os Atos
dos dias 08 de março - Dia Internacional de Lutas das Mulheres e dia 15 de março Contra a Reforma da Previdência.
A próxima reunião do comitê será hoje às 17h30min. no
Sindicato dos Bancários de Passo Fundo. Os Bancários [as]
estão convidados a participar.

BANRISUL

Comitê em defesa
do Banrisul

Com o objetivo de evitar
a privatização do Banrisul os Sindicatos de Bancários do Estado
e demais categorias de trabalhadores [as] estão formando os
Comitês em Defesa do Banrisul.
Em Passo Fundo o Comitê será formado hoje às 18h,
logo após a reunião do Comitê Regional contra as reformas
do governo
FORA TEMER!
Participe
Bancário
[a]!

PIADINHA
- Mamãe, mamãe, mamãe... na escola me chamaram de mentiroso.
- Como assim meu ﬁlho?
Você nem vai à escola ainda!

