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Sobre a primeira
Fetraﬁ-RS vai renovar pedido de tutela
de urgência para os funcionários da CEF ação contra a CEF
A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande
do Sul [Fetraﬁ-RS] vai entrar com
novo pedido de tutela de urgência
contra a Caixa Econômica Federal. Por considerar que o assunto
não era urgente, a juíza que julgou
o primeiro pedido ordenou que a
CEF apresente sua defesa em audiência a ser realizada somente

no dia 18 de julho.
Como os colegas da Caixa tiveram 3 dias descontados de
seu salário, no segundo pedido a
Fetraﬁ-RS solicita urgência na decisão judicial. Caso não haja modiﬁcação da decisão anterior, será
impetrado um Mandado de Segurança para que o TRT se manifeste sobre a ilegalidade praticada
pela empresa.

MARCHA SOBRE BRASÍLIA

Manifestação histórica contou com
mais de 200 mil participantes
Foi um dia histórico para a
luta dos trabalhadores e do povo
brasileiro em geral. A Marcha sobre Brasília contou com mais de
200 mil participantes. Trabalhadoras e trabalhadores, do campo e
da cidade, e estudantes, dos mais
variados cantos do país, deram o

recado ao governo golpista: Nenhum direito a menos! Fora Temer! Diretas Já!
E já está se tornando rotina.
A marcha pacíﬁca do povo brasileiro foi recebida pela polícia à base
de tiros, balas de borracha, bombas
de gás lacrimogênio e cavalos.

DE OLHO NA MÍDIA

A Marcha sobre Brasília e a preocupação
seletiva com o patrimônio público
Também já está se tornando rotina a presença de grupos
de provocadores inﬁltrados nas
manifestações populares. Gente
que é inﬁltrada, deliberadamente,
com o objetivo de fazer baderna e
quebra-quebras e assim pretextar
a ação policial.
Pois a cobertura da mídia hegemônica, também como
de costume, procurou enfatizar a
baderna e os estragos. 200 mil
pessoas protestando contra um
governo golpista e corrupto e essa
mídia prefere oferecer ao país
este tipo de cobertura.
Por outro lado, o que mais
se viu foi uma condoída e enternecida preocupação com o patrimônio público que foi depredado na

quarta-feira. Tanto da parte de vários membros do governo, como
da mídia e seus comentaristas.
Preocupação seletiva, não
temos dúvidas; para enganar incautos e ingênuos.
Não vimos a mesma preocupação quando Temer doou patrimônio público a rodo. Quando ele
doou petróleo a uma estatal norueguesa [vide Curtas e Novas nº
3197] e à francesa Total [vide C&N
3215]. Quando ele propôs a doação de R$ 100 bilhões às grandes
empresas de telecomunicações
[vide C&N 3210, 3211 e 3212].
Os C&N citados acima podem ser lidos na página do SEEB-Passo Fundo na Internet, seção
Curtas & Novas.

O que foi pedido pela Fetraﬁ-RS
Na primeira ação contra a
Caixa, a Fetraﬁ-RS fez dois pedidos, para que a empresa:
1-Seja proibida de caracterizar a
ausência ao trabalho naquela data
[28/04] como “falta injustiﬁcada”;
2-Não possa descontar o domingo, o sábado, o feriado, o apip,
a licença prêmio, etc. – com devolução das verbas suprimidas e
que, em relação ao salário do dia
28/04, também seja feita a devolução, seguindo a mesma regra dos
acordos passados, que consiste
no seguinte: não desconto nos salários e compensação das horas.
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Como andam as
ações pelo país
A Assessoria Jurídica da
Fetraﬁ-RS informou que, se, em
todo o país, seis sindicatos conseguiram êxito nas ações que impetraram, outros 50 tiveram decisões
semelhantes à do Rio Grande do
Sul. Portanto, assegura a Assessoria, o combate à arbitrariedade
praticada pela CEF vai continuar.
PIADINHA
Uma galinha põe um ovo de meio
quilo!!!
Jornais, televisão, repórteres....
todos atrás da galinha!.
- Como conseguiu esta façanha,
Sra. Galinha?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Botar um ovo de um quilo!
As atenções se voltam para o
galo...
- Como conseguiram tal façanha,
Sr. Galo?
- Segredo de família...
- E os planos para o futuro?
- Partir a cara do avestruz!!!!...

