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TST mantém estabilidade e reintegração de empregado durante processo de criação de Sindicato 

A Subseção II Especializada em Dissídios Individuais 
do Tribunal Superior do Trabalho (SDI-2) negou 
provimento a recurso ordinário em mandado de 
segurança impetrado pelo Laboratório EMS S.A. 
contra a reintegração de um propagandista que, à 
época da dispensa, participava do processo de 
criação de um novo Sindicato, ainda sem registro no 
Ministério do Trabalho.  
Segundo o relator, ministro Alberto Bresciani, a 
ordem de reintegração não fere direito líquido e 
certo da empresa. 
 

Leia Mais  

Centrais sindicais preparam protesto forte e nacional dia 25 de novembro 
 

As Centrais sindicais articulam um forte protesto 
unitário e nacional, para o próximo dia 25 de 
novembro. Com esse propósito, CUT, Força Sindical, 
UGT, Nova Central, CTB, Intersindical, CGTB e CSP-
Conlutas se reuniram no último dia 16/11, no Dieese, 
em São Paulo. 
O objetivo principal do “Dia Unificado de Protestos e 
Paralisações” é enfrentar os ataques a direitos 
trabalhistas, denunciar as Reformas neoliberais do 
governo Temer e mobilizar os trabalhadores pelo 
crescimento da economia e mais empregos. 

 Leia Mais 
Clientes de agências fechadas vão manter cartão e senha, informa BB 
 

Os clientes das 402 Agências que o Banco do 
Brasil vai fechar em 2017 serão automaticamente 
transferidos para outras Agências e poderão 
manter cartões e senhas, mesmo se houver 
alteração no número da conta. 
Segundo informou o Banco, a transferência será 
feita para a Agência mais próxima. A instituição 
detalhou na segunda-feira passada (21 de 
novembro) uma série de medidas de 
readequação para melhorar a produtividade e 
cortar despesas. 

Leia Mais 

 

 

 
 

Novembro Azul 

A campanha Novembro Azul alerta para prevenção e cuidados 
da saúde do homem. 
 

Nós da FENAVENPRO apoiamos esta iniciativa e você? 
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