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CAMPANHA SALARIAL

Primeira negociação
Eleição para Representante Sindical
de Base acontece de 25 a 28 de agosto será realizada amanhã

Nos dias 25, 26, 27 e 28 de
agosto o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região estará
realizando a eleição para a renovação
do quadro de Representantes
Sindicais de Base do Banco do Brasil

em sua base territorial. São duas as
vagas na base do SEEB-Passo
Fundo. As inscrições, que podem ser
feitas na sede do Sindicato, das 9h
às 17:30h, iniciam-se amanhã, 18, e
encerram-se na segunda-feira, 24.

MOVIMENTO SINDICAL - I

A Jornada Nacional Unificada de Lutas

Por ordem do Governo de Yeda Crusius, a Brigada Militar partiu para a
repressão e a intimidação dos manifestantes na sexta-feira, em POA
Na sexta-feira, 14, milhares de Estado decidiu fazer uso da Brigada
trabalhadores
e
estudantes Militar para reprimir e intimidar os
participaram de manifestações, nas participantes. Já nas primeiras horas
capitais dos Estados, pela Jornada da madrugada da sexta-feira,
Nacional Unificada de Lutas. No Rio batalhões da BM foram deslocados
Grande do Sul, com o processo para fazer barreiras em todas as
aberto pelo Ministério Público Federal entradas da capital gaúcha. No início
contra a governadora Yeda Crusius e da manhã, por volta das 7:30horas, a
outros membros de seu governo e BM não se importou em provocar
base de apoio na Assembléia grandes congestionamentos com sua
Legislativa, os organizadores operação. Obrigava todos os ônibus
decidiram incluir no roteiro da Jornada de turismo a pararem com o fim de
a realização de mais um Fora Yeda.
revistá-los, como se estivesse
Ciente disso, o governo do tratando com criminosos.
MOVIMENTO SINDICAL - II

A BM colocou até um helicóptero a
vigiar os manifestantes em Porto Alegre

Três ônibus lotados com
trabalhadores e estudantes partiram
de Passo Fundo com destino a Porto
Alegre para participarem da Jornada
Nacional Unificada de Lutas, na sextafeira. Havia a possibilidade de que a
Brigada Militar impedisse o acesso
à capital. Assim, os ônibus saíram
ainda antes da 1 hora da madrugada
daquele dia. O acesso não foi
impedido, mas a BM parou, revistou
e escoltou os ônibus até o colégio
Júlio de Castilhos, no Bairro Azenha.
Ali, os passofundenses
juntaram-se a outras centenas de
manifestantes e, por volta das 9 horas,
iniciaram caminhada até o Palácio da
Polícia. Naquele Palácio, vigiados por
dezenas de policiais militares, fizeram

a entrega simbólica (bonecos) dos
nove indiciados pelo MPF.
Dali, os cerca de 1,5 mil
manifestantes se deslocaram em longa
caminhada, também vigiada por
dezenas de PMs, até o Palácio Piratini
no centro da cidade. Em frente ao
Piratini, presenciaram mais um
absurdo cometido pelo governo de
Yeda Crusius. A BM colocou, durante
todo o tempo em que durou o ato quase uma hora e meia - um helicóptero
a sobrevoar em círculos sobre a
concentração. É de se imaginar a
quantidade de combustível que foi
queimada desnecessariamente.
Diretores do SEEB-Passo
Fundo
participaram
das
manifestações em Porto Alegre.

A primeira negociação da Campanha Salarial 2009 está marcada
para esta terça-feira,18, em São Paulo. Às 15h, o Comando Nacional dos
Bancários e a Fenaban se reunirão
para o início da discussão sobre a pauta de reivindicações da categoria. Para
o Comando, os altos lucros apurados
no primeiro semestre deste ano mostram que a crise pouco afetou os bancos que atuam no Brasil. Assim, os
bancários entendem que os banqueiros têm plenas condições de atenderem as demandas dos trabalhadores.
ASSÉDIO MORAL

Denúncias crescem
588,2% no RJ

As denúncias de assédio moral
nas empresas do Estado do Rio de Janeiro cresceram 588,2% em quatro
anos. Conforme dados do Ministério do
Trabalho e Emprego, em 2004 foram
registradas 17 denúncias, enquanto que
em 2008 o número subiu para 117. Em
2009, somente até o mês de julho já
foram computadas 90 denúncias.
A lógica neoliberal exige a extração de lucros maiores a cada período.
Assim, as empresas intensificam a
cobrança para que os trabalhadores
atinjam metas também cada vez maiores. Esta situação abre um campo
fértil para a disseminação da prática
do assédio moral.
PIADINHA
Ao limpar o quarto do casal, a
empregada vê uma camisinha usada
em cima do criado-mudo e fica parada
olhando-a durante vários minutos.
A patroa que a observava de longe, vai
ter com ela:
- Que é isso, Severina! Nunca viu uma
camisinha antes?
- Vi não senhora!
- O quê? Na sua terra ninguém faz sexo?
- Faz sim senhora! Mas nunca até
arrancar o couro!

