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ECONOMIA SOLIDÁRIA

Sindicato de Passo Fundo apoia a
chapa 2 nas eleições da Cabergs
As eleições para o Conselho de Administração e o Conselho
Fiscal da Caixa de Assistência dos
Empregados do Banco do Estado
do Rio Grande do Sul [Cabers] iniciaram na segunda-feira, 06/11, e
se estendem até 20 de novembro.
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região está apoiando a
Chapa 2-Abrace a Cabergs.

A chapa 2 mescla candidatos e candidatas experientes, com
largo tempo de banco, com outros
mais novos, membros do movimento sindical com colegas da base. A
Chapa 2 vai se empenhar na busca
de melhorias para a Caixa no tocante a: Sustentabilidade; Prevenção;
Credenciamente; Cabergs Seguros; Democratização e Tecnologia.

BANRISUL II

Assembleia Nacional acontece no dia 11
Funcionárias e funcionários
do Banrisul estão sendo chamados
à participação. No sábado, 11/11,
às 9h30, será realizada, na sede da
Fetraﬁ-RS em Porto Alegre, a Assembleia Nacional dos Barisulenses. Na pauta, o debate de ações
de resistência aos ataques que o
governo Sartori vem desferindo
contra o banco público dos gaúchos.

Quinze agências que funcionavam fora do Estado já foram
fechadas. Quase todas davam lucro, evidenciando que o objetivo é
mesmo o desmonte do banco.
A hora é agora. O conjunto
dos funcionários e funcionárias do
Banrisul, da ativa e aposentados,
está sendo convocado a participar
efetiva e ativamente da luta contra
a privatização.

BANCO DO BRASIL I

No combate ao assédio moral
No combate ao assédio
moral, não foram poucos os embates que o Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo travou contra gerentes despóticos e assediadores.
Em alguns casos, o assédio era tal
que nos vimos obrigados a exigir a
remoção do assediador.
O assédio moral ﬁca carac-

ABARITO

terizado pela conduta autoritária e
agressiva do superior hierárquico.
O assediador atenta contra a dignidade do trabalhador [a] e assim
afeta sua integridade psíquica ou física. Não raro, seu comportamento
contamina todo o local de trabalho
transformando-o num verdadeiro
inferno.

BANCO DO BRASIL II

Assédio moral é crime!
Firme e enérgica. Esta tem
sido a nossa posição política, de intolerância com gerentes assediadores. Porém, volta e meia nos chegam denúncias de que um ou outro
ainda insiste em se utilizar deste
mecanismo opressor.
Publicamos esta matéria
para darmos um recado a um deter-

minado gerente. Já conversamos
com ele. Embora tenha assumido
o compromisso com o Sindicato de
mudar seu comportamento, o mesmo segue com a prática do assédio.
Ressaltamos: não hesitaremos em agir na defesa de nossos
representados [as]. Assédio moral
é crime.

16ª Fresol acontece
nos dia 10, 11 e 12
A 16ª Feira Regional de
Economia Solidária e Mostra de
Biodiversidade será realizada no
CTG Lalau Miranda. A Fresol inicia
na sexta-feira, 10, e se estende até
o domingo, 12.
A comercialização solidária
é compreendida como uma nova
relação comercial, com o estabelecimento de relações éticas e solidárias entre todos os elos da cadeia
produtiva, trabalhadores, produtores, comerciantes e consumidores,
que estão em desvantagem ou
marginalizados pelo sistema convencional das relações comerciais.
BRADESCO

Lucro chegou a
R$ 14,162 bilhões
Está conﬁrmado. A crise
é grande no nosso país, mas não
para alguns setores. Entre eles, o
bancário. O Itaú já havia anunciado
a obtenção de um lucro de mais de
R$ 18 bilhões de janeiro a setembro deste ano. Agora, foi a vez do
Bradesco divulgar seu lucro para o
mesmo periodo: R$ 14,162 bilhões.
O resultado é 11,2% maior que o
ganho obtido nos nove primeiros
meses de 2016.
Mesmo com esse ganho gigantesco, o Bradesco cortou postos
de trabalho: 9.234, de setembro de
2016 a setembro de 2017.
PIADINHA
Fui ao supermercado, vi uma
moça bonita e logo perguntei:
- Você vem sempre aqui?
Ela disse:
- Só às quartas e quando há rapazes bonitos.
Eu todo feliz, perguntei:
- Tu quer dizer que eu sou bonito?
Ela respondeu:
- Não. Hoje é quarta...

