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Advogados tentam barrar posse de Cristiane
Brasil como ministra do Trabalho
Advogados do Rio de Janeiro entraram com ação popular
na Justiça Federal para tentar barrar a posse da nova ministra
do Trabalho, Cristiane Brasil, marcada pelo governo Michel
Temer para as 15h desta terça-feira, dia 9, no Palácio do Planalto, em Brasília. Pelo menos duas ações já foram protocoladas.
A ação popular tem como motivação o fato de a ministra
ter sido processada e condenada, na Justiça do Trabalho, a
pagar indenização a ex-funcionários que trabalharam, conforme reconhecido pelo Judiciário, como motoristas dela. Eles
não tiveram direitos trabalhistas respeitados, como carteira
assinada e controle de jornada. Em um dos casos a ministra
fechou um acordo para reconhecer o vínculo e pagar R$ 14
mil ao chofer. Em outro, foi obrigada a pagar R$ 60 mil ao
motorista.
Cristiane Brasil é deputada federal pelo PTB do Rio de
Janeiro e filha do ex-deputado Roberto Jefferson, condenado
no mensalão. Presidente nacional do partido, foi ele quem articulou pessoalmente a nomeação de Cristiane pelo presidente
da República, Michel Temer. A reportagem não conseguiu contato com a parlamentar, cuja nomeação já foi publicada.
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Mostre sua opinião!
NA PRESSÃO é uma ferramenta que permite

enviar e-mails ou contactar, pelas redes sociais e

por telefone, parlamentares e/ou qualquer outra
autoridade contra a reforma da previdência.
Acesse e contribua com a nossa mobilização!
www.napressao.org

A CONDSEF também possui uma ferramenta para
contactar e monitorar quem são os parlamentares que

Povo Brasileiro e a favor da
Reforma da Previdência. Acesse:
www.condsef.org.br/naopec287

pretendem votar contra o

Fortaleça nosso sindicato!

Piada pronta!
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