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MOVIMENTO SINDICAL

Contraf-CUT cobra negociação dos
“Esquenta Greve
descontos relativos à Greve Geral de 28/04 Geral” será amanhã
A Comissão Executiva dos
Empregados da Caixa Econômica Federal [CEE/Caixa] enviou um
ofício, na quarta-feira [14], à diretoria da empresa. No documento,
a CEE-Caixa solicita a imediata
negociação dos descontos e dos
efeitos na vida funcional imputados
aos funcionários por conta da Greve Geral ocorrida em 28 de abril.
A greve geral é direito de
todos trabalhadores [as]. É vedado
à Caixa Econômica Federal adotar
meios para coagir os empregados
ao comparecimento ao trabalho.
Destaca-se, que os Acordos Cole-

tivos com a Caixa, historicamente,
detêm cláusula de abono e compensação dos dias de greve, cabendo a negociação quanto à paralisação ocorrida no dia 28 de abril
de 2017.
Lembramos aos nossos trabalhadores [as] que a APCEF/RS
conseguiu liminar que proíbe o desconto efetuado pela CAIXA no salário dos(as) trabalhadores [as] referente à Greve Geral de 28 de abril.
Conﬁra a íntegra do despacho concedido pela juíza do Trabalho Elisabete Santos Marques, de número
0020738-23.2017.5.04.0019.

BANCO DO BRASIL

Bancária será indenizada por
cancelamento de férias em cima da hora
O TST não admitiu recurso
do Banco do Brasil contra decisão
que o condenou a indenizar bancária pelo cancelamento de férias poucos dias antes de seu início, o que
inviabilizou viagem para participar
de curso na Europa.
Em novembro de 2012, a
bancária se inscreveu no curso de

verão do Tribunal Internacional de
Justiça, na Holanda, que aconteceu
entre os dias 8 e 26 de julho de 2013,
período em que estaria de férias.
A sentença deferiu indenizações de R$ 5 mil por dano moral e
de R$ 10 mil por dano material, em
razão dos prejuízos ﬁnanceiros demonstrados.

DE OLHO NA MÍDIA

Venezuela: não creias nem em 1% do que
te dizem, alerta ﬁlósofo argentino
“A Venezuela tem muito petróleo. Simples assim”
Dando sequência ao nosso
debate sobre o país vizinho, a Venezuela, trazemos alguns trechos
do artigo “Não acreditar nem em
1% do que se diz”, escrito pelo psicólogo e ﬁlósofo argentino, Marcelo
Colussi. Logo no início do artigo,
Colussi aﬁrma, taxativo:
“Na Venezuela não há uma
narco-ditadura. Na Venezuela não
há uma ditadura castro-comunista.
Na Venezuela há muito petróleo.

Simples assim”. Essa é a chave
para entender o que está se sucedendo no país caribenho”.
É de lembrarmos aqui a
imensa quantidade de mentiras que
a mídia hegemônica divulgou para
justiﬁcar a invasão e o bombardeio
da Líbia, Iraque e Afeganistão, países ricos em petróleo.
Nos próximos C&N, traremos mais alguns trechos do artigo
de Marcelo Colussi.

O calendário unitário de
mobilizações deﬁnido pelas Centrais Sindicais aponta para amanhã,
20, a realização do “Esquenta Greve Geral”. O objetivo é realizar atos
públicos, panﬂeteações e manifestações diversas na maior parte das
cidades brasileiras, chamando trabalhadores e trabalhadores e a sociedade como um todo para a Greve Geral que está marcada para o
dia 30 de junho. Em Passo Fundo,
o “Esquenta Greve Geral” acontece
na Praça Marechal Floriano.
BANRISUL

Sexta-feira, 23, tem
audiência pública
Funcionárias e funcionários
do Banrisul estão sendo chamados
a participarem da Audiência Pública contra a privatização do banco.
O evento acontece na sexta-feira,
23/06, as 18 horas, na Câmara de
Vereadores de Passo Fundo.
SINDICATO

Firmado convênio
com psicóloga
A psicóloga Camila Reichert
ﬁrmou convênio com o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região. O convênio oferece, a bancárias e bancários ﬁliados à entidade e
a seus dependentes, o desconto de
20% no atendimentos em psicologia.
O consultório está situado na Rua
Morom, nº 768, e o telefone para
contato é [54]3046-8352.
PIADINHA
Duas vacas estavam conversando.
A primeira vaca disse:
- Muuuuu!
E a segunda:
- Nossa, você tirou as palavras da
minha boca!

