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ASSÉDIO MORAL

CAMPANHA SALARIAL

Ministério Público do Trabalho ajuizou 1ª negociação com a
ação civil pública contra o Bradesco Fenaban será dia 27
O Ministério Público do Trabalho
(MPT) ajuizou ação civil pública contra
o Bradesco SA devido à prática de
assédio moral. A ação foi movida com
base em depoimentos colhidos em
ação trabalhista individual, que
evidenciaram abuso de poder e
manipulação perversa cometido no
banco. Alegando que “adota política
de valorização dos seus empregados
e da pessoa humana”, o Bradesco
recusou-se a assinar um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC).
Na ação, o Procurador do
Trabalho, Manoel Jorge e Silva Neto,

relacionou alguns depoimentos em
que os funcionários do banco contam
como o gerente chamava os caixas
aos gritos o que desestabilizava o
andamento do trabalho. O procurador
afirma ainda que, ao invés de tomar
providências, o banco se omitiu,
deixando que o contrato de trabalho
com o assediador durasse vinte anos.
“Tal responsabilidade decorre,
ofuscantemente, da prática de assédio
moral na empresa”, alerta Silva Neto.
É mais uma vitória dos
trabalhadores na longa luta contra a
prática degradante de assédio moral.

GOVERNO ESTADUAL - I

Professores paralisaram contra recusa
de Yeda em pagar o piso de R$ 950,00

Os professores estaduais fizeram uma paralisação na sexta-feira,
15, em protesto contra a negativa do
governo de Yeda Crusius em pagar o
piso salarial da categoria. O piso, de
R$ 950,00, foi estabelecido em lei
aprovada pelo Congresso Nacional no
mês de julho.
Logo após a aprovação da lei, a
Secretária de Educação, Mariza

Abreu, afirmou que ela é inconseqüente em vista do impacto que vai
provocar na folha salarial. Já a governadora Yeda Crusius, no mesmo
dia em que recebia um aumento de
143% em seu salário, mediante aprovação pela Assembléia Legislativa,
peregrinava pela capital do país procurando apoio para derrubar a lei que
estabeleceu o piso.

GOVERNO ESTADUAL - II

Legislação ambiental é a culpada
pelo atraso da metade sul do Estado

Esta é a tese defendida pelo atual Secretário Estadual do Meio Ambiente
(sic) em palestra realizada na Federasul no dia 6 de agosto
Para o Secretário do Meio
Ambiente do Governo de Yeda
Crusius, Carlos Otaviano Brenner de
Morais, o atraso no desenvolvimento
da metade sul do Rio Grande do Sul
se deve à legislação ambiental.
Morais defendeu esta tese em
palestra realizada na Federação das
Associações Comerciais e de
Serviços do Rio Grande do Sul
(Federasul) no início do mês.
Em sua palestra, Morais

afirmou que a metade sul não evolui
economicamente por causa da
“dificuldade na obtenção de
autorização para a exploração de
atividades como a silvicultura”.
Pasmém! O homem que
deveria defender o meio ambiente, ou
seja a vida - presente e futura -, está
a colocá-lo como empecilho ao
desenvolvimento. O que podemos
esperar dos demais secretários do
governo de Yeda, então?

A Fenaban já confirmou a
realização da primeira reunião de
negociação da Campanha Salarial de
2008 para o dia 27 de agosto, em São
Paulo. Os membros do Comando
Nacional dos Bancários devem realizar
uma reunião preparatória no dia anterior.
BANCO DO BRASIL

Representante
Sindical de Base

Nos dias 26, 27 e 28 de agosto,
o SEEB-Passo Fundo estará
realizando
a
eleição
para
Representante Sindical de Base nas
agências e locais de trabalho do Banco
do Brasil. As inscrições estarão
abertas até a segunda-feira, 25.
DESENVOLVIMENTO

Metade sul é refém
do latifúndio

No dia 06/08, em seu blog, http:/
/www.rsurgente.net/, o jornalista Marco Aurélio Weissheimer comentou as
afirmações do secretário do Meio Ambiente: “As dificuldades econômicas
da região sul do Estado vêm de longe, muito antes da ofensiva das grandes empresas de celulose,
desencadeada nos últimos anos. Tem
a ver, entre outras coisas, com uma
economia historicamente baseada no
latifúndio, na baixa diversificação produtiva e na conseqüente baixa capacidade de geração de emprego e renda. Esse é um problema que já dura
décadas. Exatamente o contrário das
regiões Norte e Nordeste, onde a pequena e média propriedade são historicamente muito fortes e articulam
uma economia diversificada.”
PIADINHA
Perguntaram para um padre:
- O que o senhor acha de os padres
se casarem?
- Se eles se amam, tudo bem!!

