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Vitória para os empregados da Caixa. A Justiça de Alagoas, 
através da 1ª Vara do Trabalho de Maceió, concedeu liminar favorável 
para que o banco abstenha das designações para a função de caixa 
por minuto de trabalho. Se não cumprir, a instituição terá de pagar a 
gratificação de caixa relativa a todo o mês, além de multa diária de R$ 
500,00 por empregado. Como foi deferida a tutela de urgência, a 
decisão já está valendo. 

O empregado que é escalado para o cargo por minuto pode ser 
prejudicado na remuneração e na carreira profissional, já que tem as 
horas extras calculadas proporcionalmente ao tempo diário na função. 
O pior é que o período não é contabilizado para efeito de concorrência 
no PSI (Processo Seletivo Interno) para disputa de vagas na Caixa.

Justiça: Caixa minuto pode chegar ao fim

Gerentes administrativos do Bradesco estavam sendo 
pressionados a trabalharem a partir das 8h nesta sexta-feira 22/06, 
contrariando orientação da Febraban em relação ao expediente 
bancário em dias de jogos do Brasil na Copa.

Pela circular da Febraban, para os jogos da seleção brasileira 
que começam às 09h, as agências bancárias deverão funcionar das 
13h às 17h.

A Contraf-CUT entrou em contato com o departamento de 
Recursos Humanos do Bradesco solicitando que os bancários não 
fossem obrigados a trabalharem às 08h. 

O banco atendeu à solicitação do movimento sindical e 
comunicou que nenhum funcionário precisaria trabalhar antes do 
jogo.

Bradesco pressionou
gerentes administrativos a irem trabalhar antes do horário

Mais uma vez, a política entreguista de Temer ameaça a 
soberania nacional e beneficia as companhias estrangeiras. A Câmara 
Federal aprovou, na quarta-feira (20/06), o projeto de lei que autoriza a 
Petrobras a negociar com outras empresas até 70% dos direitos de 
exploração do pré-sal na Bacia de Santos.  

A aprovação do PL 8.939/2017 é um crime de lesa-pátria, uma 
expropriação do povo brasileiro. Para o ex-diretor geral da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), Haroldo 
Lima, nenhuma grande petroleira abre mão de um grande campo de 
petróleo que vai iniciar a produção e no qual é operadora, se tiver 
pretensões de continuar a ser grande. “Só uma empresa que pretende 
se privatizar abre mão de ativos desse tipo. Isso é inaceitável".

A proposta retira o papel estratégico da Petrobras para 
beneficiar as empresas estrangeiras. "Quando a colheita do que foi 
plantado vai ser feita, o governo quer entregar 70% do contrato para as 
petrolíferas do mundo”, ressaltou o líder da oposição na Câmara 
Federal, José Guimarães (PT-CE). 

Aprovado PL que entrega até 70% do pré-sal

O problema do fim da nomeação de funcionários do banco para exercer a função de caixa 
por minuto é antigo. O tema foi pauta da campanha salarial de 2016, pois em julho houve a 
alteração do normativo RH 183, que passou a impedir a nomeação para o exercício efetivo da 
função. Porém, a Caixa travou as negociações, apesar de ter sido criado um GT (Grupo de 
Trabalho) Caixa Minuto.
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