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SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE RONDÔNIA
PROMOVE SEMINÁRIO PARA DEBATER A
NOVA LEI TRABALHISTA
O evento vai ter, como palestrantes, o Procurador do Trabalho Cássio
Bruno Castro Souza e os advogados Vinícius de Assis, Kátia Pullig de
Oliveirae Felippe Pestana (do Escritório Fonseca & Assis), este último
já conhecido dos trabalhadores do ramo financeiro
Em parceria com o Escritório Fonseca & Assis Advogados Associados, o Sindicato dos Bancários e
Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (SEEB-RO) promove, a partir das 14 horas desta
sexta-feira, 20/10, no Ecos Hotel, em Porto Velho, o Seminário “Reforma Trabalhista – Você Sabe O
Que Muda Nas Leis Trabalhistas A Partir de Agora?”.

O evento vai ter, como palestrantes, o Procurador do Trabalho Cássio Bruno Castro Souza e os
advogados Vinícius de Assis, Kátia Pullig de Oliveirae Felippe Pestana (do Escritório Fonseca &
Assis), este último já conhecido dos trabalhadores do ramo financeiro, pois foi ministrante de
elogiadas palestras sobre o tema no 7º Encontro Estadual dos Trabalhadores em Cooperativas de
Crédito de Rondônia (ECOOP) e do Encontro Estadual dos Bancários de Rondônia, ambos
realizados este ano, em Ji-Paraná.
De acordo com o presidente do Sindicato, José Pinheiro de Oliveira, esta será a oportunidade que os
bancários, cooperativários, delegados sindicais, diretores de base, trabalhadores do ramo financeiro
e demais representantes de outras categorias de trabalhadores, terão de obter um esclarecimento
mais amplo e minucioso sobre este tema que tanto aflige a classe trabalhadora.

“Neste seminário vamos poder colher informações mais claras e objetivas sobre esta lei que vai
entrar em vigor agora em novembro e que representa uma séria ameaça aos direitos dos
trabalhadores, e que vem apenas para atender os interesses dos poderosos empresários, do capital
estrangeiro e do setor rentista, todos eles desejando reduzir ao máximo os direitos dos trabalhadores
e, praticamente, rasgar a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e, com isso, trazer de vez a
época da escravidão e da exploração humana para a classe trabalhadora brasileira”, destacou o
sindicalista.
DELEGADO SINDICAL
Pela parte da manhã, no mesmo dia e local, das 8 às 12 horas, o Sindicato vai realizar cerimônia de
posse dos delegados sindicais eleitos para atuar nos bancos públicos (Banco do Brasil, Caixa e
Banco da Amazônia), como representantes do Sindicato em suas unidades de trabalho, até o dia 31
de agosto de 2018. Nesta mesma solenidade os eleitos participarão de um curso de formação
promovido pelo Sindicato para ampliar conhecimentos sobre a atuação do delegado sindical no dia a
dia do local de trabalho e em permanente defesa dos direitos dos bancários.

