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Sindicato obtém vitória em ação de
interdito proibitório do Bradesco

Juiz do Trabalho condenou o banco por litigância de má-fé
O Juízo da 1ª Vara do Trabalho
de Passo Fundo condenou o Banco
Bradesco ao pagamento de indenização em favor do Sindicato dos Bancários. Na Campanha Salarial de 2008, o
Bradesco ingressou, na Justiça Comum e na Justiça do Trabalho, com a
mesma ação de interdito proibitório. O
Juiz do Trabalho, José Renato Stangler,

qualificou a conduta do banco como
litigância de má-fé.
O banco ainda pode recorrer da
sentença. Mesmo assim, trata-se, sem
dúvida, de uma grande vitória do Sindicato ante a arrogância e o autoritarismo
dos banqueiros. A greve é direito legítimo dos trabalhadores resguardado na
Constituição brasileira.

DE OLHO NA MÍDIA - I

No editorial de 12/05, Zero Hora faz a
defesa do governo de Yeda Crusius

A nos atermos à opinião do jornal Zero Hora, nada há em desabono
ao governo de Yeda Crusius. “É tudo
intriga da oposição”, como se costuma dizer. Em seu blog, o jornalista
Marco Aurélio Weissheimer fez uma
análise do editorial. Weissheimer começa sua análise assim: “O editorial
de hoje (12/05/2009) do jornal Zero
Hora, de Porto Alegre, merece ser

guardado. É um registro importante
para alguém que deseje fazer um dia
uma história do comportamento editorial da mídia gaúcha. Raras vezes,
a posição editorial do grupo RBS,
maior empresa de comunicação do
Sul do país, mostrou-se tão desnudada. É uma constrangedora exibição
de cinismo, ignorância, delírio, mentira, hipocrisia e irresponsabilidade.”

DE OLHO NA MÍDIA - II

Para a Zero Hora, Yeda nada deve

O jornal quer nos convencer de que tudo é fruto de ataques de uma oposição
oportunista, de servidores inconformados e de inimigos da governadora
Entre outras coisas, o editorial de quem deseja conquistá-lo.”
Na análise do editorial,
ZH afirma:
“As mais recentes denúncias Weissheimer escreveu:
Para a RBS, a governadora está
contra o atual governo do Estado, de
uso indevido de recursos de “acuada por ataques de oposicionistas,
campanha, lançam uma nova carga de uma oposição ansiosa e inimigos
suspeições no ventilador da moralidade políticos velados”. A governadora não
pública. De um lado, está uma estaria acuada por investigações de
governadora acuada por incessantes instituições republicanas como a
ataques de oposicionistas, servidores Polícia Federal, o Ministério Público
descontentes com a administração e Federal, o Ministério Público de Contas
inimigos políticos velados. De outro, e a Assembléia Legislativa, apenas para
está uma oposição ansiosa para citar algumas???
Vale a pena ler o editorial e a
transformar qualquer gota d’água em
tsunami, sustentada tanto pelo fogo análise de Weissheimer. Para isso,
amigo de quem gravita em torno do acesse o sítio www.cartamaior.com.br,
poder com interesses subalternos seção colunistas, com data de 13 de
quanto pela munição clandestina de maio de 2005.
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SINDICATO

Convênio com
fisioterapeuta

A fisioterapeuta Daiana Moreira
Mortari assinou convênio com o Sindicato em que concede 15% de desconto na prestação de serviços de fisioterapia. A fisioterapeuta atende
nas terças e sextas-feiras, das 8h à
18h, na Rua Teixeira Soares, nº 1075,
sala 504, Edifício Tamandaré. Os telefones são 9917-9689 e 3045-1544.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Plenária sobre PCC
acontece em 16/06

A Comissão Executiva dos Empregados da CEF definiu a data para
a realização da Plenária Nacional sobre o PCC: 16 de junho. O critério de
participação, estabelecido pelo 25º
Conecef, é o seguinte: um delegado
para cada 600 funcionários, sendo um
por Estado, no mínimo, e mais um representante de cada associação. A
definição do novo PCC se aproxima;
os trabalhadores precisam participar
das discussões e deliberações.
BANRISUL

Lucro de R$ 106,5
milhões

Mesmo com a crise, o Banrisul
apurou um lucro de R$ 106,5 milhões
no primeiro trimestre deste ano. A rentabilidade anualizada sobre o
Patrimônio Líquido Médio chegou a
14,4%. Para o movimento sindical, um
resultado que permite ao banco valorizar seus funcionários atendendo à plenitude a pauta de reivindicações.
PIADINHA
À noite, uma loira vira-se para outra
loira e pergunta:
-O que é que fica mais perto, o
Paraguai ou as estrelas?
E a outra responde:
- UUHH! Essa é fácil. Claro que são
as estrelas! O Paraguai não se
consegue ver daqui!!!!

