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Ações referentes às paralisações nos dias 28 de abril e 30 de junho
O Sindicato dos Bancários do Piauí informa aos
funcionários dos bancos Caixa, BNB e Banco do
Brasil que participaram das paralisações dos dias
28 de abril e 30 de junho de 2017, e que sofreram o
desconto pelo dia parado, que a ação pública
impetrada pela pelo Sindicato continua em
tramitação.
O desconto do dia 28 de abril, referente à ação
número 0001162-88.2017.5.22.0004, já teve o
valor restituído, mas o apontamento no histórico
funcional só será retirado quando o processo tiver
transitado em julgado.
Em relação à ação 0002148-48.2017.5.22.0002,
referente ao desconto da paralisação no dia 30 de
junho de 2017 – o valor do desconto ainda não foi
restituído, estando sua audiência marcada para o
dia 17 de novembro de 2017, no Tribunal Regional
do Trabalho – Piauí, da 22ª Região, sobre o
desconto em questão.

É importante ressaltar que, enquanto não houver
decisão de antecipação de tutela, qualquer um dos
referidos bancos podem fazer cumprir o normativo
quanto ao dia da paralisação.
A greve é uma conquista e um direito da classe
trabalhadora e o Sindicato dos Bancários do Piauí
reforça mais vez a importância da classe
trabalhadora lutar junto com o sindicato por nossos
direitos e garantias.
Fonte: Sindicato dos Bancários do Piauí.

DIA NACIONAL DE LUTA ACONTECEU
NA QUARTA FEIRA (18)
Na Caixa Econômica Federal, as turbinas das
mobilizações em defesa do caráter 100% público do
banco foram aquecidas nesta quarta-feira (18), em
todo o Brasil, com a realização do Dia Nacional de
Luta, por iniciativa das APCEFs, com o apoio da
Fenae e Sindicato dos Bancários.
A luta contra a privatização da Caixa precisa
ser intensiﬁcada. Aﬁnal, a cada dia ﬁca escancarado o
projeto do governo Temer de fatiar e entregar setores
do banco para a iniciativa privada.
O Movimento Unidos pelo Minha Casa Minha
Vida, Pequenos Construtores, Correspondentes
bancários e Lojistas Material de Construção também
estão participando do Dia Nacional de Luta.
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