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CAMPANHA SALARIAL - I

Assembleia dia 04/08 discute e delibera
sobre a minuta de reivindicações
No próximo dia 4 de agosto, às
18 horas, bancárias e bancários gaúchos estarão realizando assembleias
para a discussão e deliberação sobre
a minuta de reivindicações da catego-

ria bancária aprovada na 12ª Conferência Nacional dos Bancários. O
edital de convocação da assembleia
foi publicado pela Fetrafi-RS no jornal
Zero Hora de quarta-feira, 28.

BANCO DO BRASIL

Em Brasília, banco é condenado a
pagar indenização por assédio moral

A 6ª Vara do Trabalho do Distrito
Federal condenou o Banco do Brasil a
pagar uma indenização por assédio
moral, no valor de R$ 200 mil, a uma
bancária de Brasília. O banco ainda
tem direito a recurso. Na ação, ajuizada em 2009, a colega alega ter sofrido
constantes retaliações por ter participado da greve de 2008. A colega relatou ainda que teve cassada sua gratifi-

cação, seus pertences foram retirados do local de trabalho e que foi vítima de campanha difamatória, entre
outras medidas tomadas pelo banco.
Como se casos de perseguição a grevistas não ocorressem no
banco, em resposta a vários pontos da ação o departamento jurídico do BB afirmou que se tratavam
de “devaneios” da funcionária.

ESTADOS UNIDOS

O vazamento do petróleo da BP

Governo proibiu a imprensa de aproximar-se da área afetada
Ainda no início deste mês, o petróleo derramado no Golfo do
governo dos Estados Unidos baixou México. Os que infringirem a norma
uma norma proibindo a presença de estão sujeitos a uma multa de 40
jornalistas, fotógrafos, repórteres e mil dólares e prisão por 5 anos. O
mesmo qualquer outro cidadão petróleo jorra nas águas do golfo
comum a menos de 20 metros das desde o dia 22 de abril, quando uma
barreiras de contenção e de barcos plataforma da British Petroleum
que estão fazendo a limpeza do explodiu.
DE OLHO NA MÍDIA

São praticamente inexistentes as críticas
à medida imposta pelo governo dos EUA
À medida tomada pelo governo
dos EUA, citada na matéria acima,
praticamente inexistiram críticas.
Muita gente pelo mundo afora sequer
chegou a saber do fato. No país tido
e havido como o reino da liberdade de
imprensa, os órgãos de mídia
hegemônicos e seus (de)formadores
de opinião não esboçaram uma única
palavra de crítica. O mesmo
acontece no Brasil.
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É de imaginarmos se norma
semelhante tivesse sido imposta por
um dos governos desafetos do dos
EUA; o da Venezuela, por exemplo.
“Hugo Chávez ataca a liberdade de
imprensa” seria, muito provavelmente,
a manchete que estaríamos vendo e/
ou ouvindo a todo momento e a forma
com que muitos comentaristas
estariam iniciando suas análises
supostamente isentas.
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SINDICATO

Coquetel ecológico
acontece no dia 12

No final da tarde do dia 12 de
agosto, uma quinta-feira, o SEEB-Passo Fundo estará realizando um coquetel ecológico. No cardápio, sucos e pratos preparados a partir de frutas e alimentos produzidos ecológicamente. O
Sindicato vai subsidiar a maior parte do
custo do evento e os ingressos passarão a ser vendidos pelos diretores a
partir de segunda-feira, 02/08.
BANCOS PRIVADOS

Santander dobra lucro
Bradesco também aumentou seu
lucro no 1º semestre
O banco Santander Brasil obteve um lucro de R$ 2,02 bilhões no primeiro semestre de 2010. O resultado
equivale ao dobro do apurado no mesmo período do ano passado. Outro
banco que aumentou seu lucro no período citado foi o Bradesco, que chegou aos R$ 4,602 bilhões. Ou seja, um
incremento de 16,4% sobre o resultado obtido no 1º semestre de 2009.
CAMPANHA SALARIAL - II

É hora de valorizar
os salários

O presidente da República, Luís
Inácio Lula da Silva, afirmou, há algum
tempo, que as empresas estão ganhando bastante dinheiro no Brasil, obtendo
altos lucros e que, por conta disso, estava na hora de os trabalhadores buscarem a melhora de seus salários. Portanto, a categoria bancária, que está
prestes a iniciar uma nova campanha
salarial, deve seguir a recomendação do
presidente e aproveitar o momento em
que os bancos obtêm gordos lucros para
exigir a valorização de seus salários.
PIADINHA
O portuga foi entregar o exame de fezes
e a secretária chamou sua atenção:
- Tem que colocar o nome no frasco,
seu Manoel!
Então, ele escreveu na etiqueta: Bosta!

