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Assembleia de Prestação de Contas
acontece hoje à tarde, às 18 horas
Passo Fundo e Região será realizada na tarde de hoje, às 18
horas. Participe!

BRADESCO

Na Paraíba, banco terá que reintegrar
bancária demitida quando estava doente
Uma vitória dos trabalhadores ante a insensibilidade patronal.
Assim o Sindicato dos Bancários
da Paraíba qualiﬁca a reintegração
ao trabalho de uma bancária demitida pelo Bradesco. A colega Clara
Emília de Lima foi dispensada em
04/02/2017, quando se submetia a
um tratamento de saúde resultante
de doença ocupacional. Clara já
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tinha, inclusive, cirurgia marcada.
O Tribunal Regional da 13ª
Região acatou a ação impetrada
pelo SEEB-PB. A ação alega que
“a atitude do banco foi uma demonstração de descarte do empregado, assim como uma retaliação
à possibilidade de uma continuação do seu tratamento de saúde e
restabelecimento físico.

GREVE GERAL

Juros: Temer teria
privilegiado a JBS
Michel Temer repassou
informação privilegiada à JBS sobre o corte na taxa de juros. É
o que aﬁrmou o executivo da empresa, Joesley Batista, em sua
delação à Procuradoria Geral da
República. A informação teria
sido repassada por Temer no dia
7 de abril. Na reunião seguinte
do Copom, realizada no dia 12, a
taxa de juros Selic caiu de 12,5%
para 11,5%. Com isso, a JBS poderia realizar operações vantajosas no mercado.
GOVERNO ESTADUAL

Sartori quer desistir
da Lei Kandir

Um olhar sobre a Venezuela - II

Absurdo! Por conta da Lei
Kandir, o Estado do Rio Grande do
Sul é credor da União em R$ 48
bilhõe. Pois, no que está sendo
chamado de renegociação da dívida do Rio Grande do Sul com a
União, o governador José Sartori
quer esquecer desse crédito. Mais
absurdo ainda: em 30 anos essa
dívida vai salta da casa dos R$ 50
bilhões atuais para mais de R$ 80
bilhões.
Mas tem mais. Nessa “renegociação”, Sartori está se comprometendo a privatizar o que resta
do patrimônio do Estado [Corsan,
Banrisul, CEEE, Sugás, etc].

O golpe de Estado, de abril de 2002, contra Chávez
No dia 11 de abril de 2002, Carmona foi imediatamente recoHugo Chávez era deposto por um nhecido pelo dos Estados Unidos.
Golpe Estado. O líder da Fedecá- O governo dos EUA é o mesmo
maras, uma entidade empresarial, que vive a apontar quais países
Pedro Carmona, assumiu o gover- são governados democraticamenno. Ele dissolveu a Assembleia te e em quais vigem ditaduras.
Foi, na verdade, mais um
Nacional, governadores e prefeitos, eleitos pelo povo, o Supremo golpe contra a democracia na
Tribunal de Justiça e o Conselho América Latina planejado e organizado pelo Sistema de Poder que
Nacional Eleitoral.
Ainda assim, o governo de domina os Estados Unidos.

PIADINHA
O português entrou no elevador
junto com um casal e, mal da buchada, soltou um pum bem fedido.
Indignado, o homem o repreendeu:
- Ô seu Manoel. O senhor não tem
vergonha de peidar na frente da
minha mulher?
Sem pestanejar, o Manoel tascou:
- Ora pois! O senhor vai a me desculpaire, pois eu não sabia que
agora era a vez dela.

CEF não poderá descontar dia de greve
dos bancários capixabas
Bancários e bancárias capixabas da Caixa Econômica Federal saíram vitoriosos. A CEF não
poderá registrar o dia da Greve
Geral, 28 de abril, como falta não
justiﬁcada. O pedido de antecipação de tutela havia sido negado.
Então, o SEEB-ES recorreu da decisão e, no dia 16/05, o TRT da 17ª
Região (TRT-ES) concedeu tutela

de urgência a favor dos empregados. Caso descumpra a determinação e desconte o dia como falta
injustiﬁcada, a Caixa terá que pagar multa diária de R$ 500,00 por
trabalhador afetado.
No RS, a Fetraﬁ-RS teve o
pedido de tutela de urgência negado e marcada audiência para o
dia 17 de julho.
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