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EMPREGO - II

EMPREGO - I

Rotatividade é usada
para reduzir salários

Bancos fecharam 2.611 postos de
trabalho até outubro deste ano
Na quarta-feira, 4, foram
divulgados novos dados da PEB
(Pesquisa de Emprego Bancário),
estudo que vem sendo realizado pela
Contraf-CUT em conjunto com o
Dieese. E esses novos dados
revelam que os bancos fecharam
2.611 postos de trabalho até outubro
de 2013. Algo que não tem
justificativa se levarmos em conta os

lucros bilionários e a alta
rentabilidade que os bancos vêm
obtendo há varios anos no Brasil.
Mesmo sendo um banco
público, o Banco do Brasil contribuiu,
juntamente com os bancos privados,
com esses cortes. A exceção foi a
Caixa Econômica Federal, que
contratou 4.676 novos trabalhadores
no período.

AGRICULTURA - I

Cresce o uso de agrotóxicos no Brasil
O uso de agrotóxicos nas
lavouras brasileiras observou um
grande crescimento desde o início
dos anos 2000. Naquela época, a
importação de agrotóxicos consumiu
US$ 259 milhões; em 2012, nosso
país gastou US$ 2,2 bilhões na
compra desses venenos.
Detalhe. Este aumento
exponencial aconteceu após o
advento do plantio da soja
transgênica. É de lembramos que
intensa propaganda tentou nos
convencer de que, com o cultivo de
transgênicos, o uso de agrotóxicos se
reduziria de forma substantiva. Pois
aconteceu justamente o contrário. Na
região de Santa Rosa-RS, por

exemplo, em apenas três anos, de
2008 a 2011, os gastos com
agrotóxicos nas lavouras de soja RR,
cresceram de R$ 159/hectare para
R$ 183/hectare. Em 2008, 19,8% das
despesas com custeio das lavouras
correspondiam a gastos com
agrotóxicos. Em 2011,este percentual
pulou para 29%.
Estes dados e muitos outros
você pode conferir no artigo “O
agronegócio é ‘negócio’ para o Brasil?”,
de Gerson Teixeira, Presidente a Abra
(Associação Brasileira de Reforma
Agrária). Para ler a íntegra do artigo,
acesse http://www.mst.org.br/
content/o-agronegocioe-negocio-para-o-brasil.

Os bancos brasileiros têm se
utilizado da rotatividade para reduzirem
seus gastos com o pagamento de
salários. É o que se pode concluir dos
dados apurados pela PEB relativos aos
salários pagos aos trabalhadores que
saem e aos que ingressam na
categoria. Conforme a PEB, o salário
médio dos 33.683 bancários que foram
admitidos pelos bancos entre janeiro
e outubro deste ano, é de R$ 2.943,95,
enquanto que o dos 36.294 que foram
demitidos era de R$ 4.655,70.
Diante dessa constatação,
cresce a necessidade de a categoria
bancária reforçar sua luta para obrigar
os bancos a assinarem a Convenção
158 da OIT (Organização Internacional
do Trabalho). A OIT 158 impede
demissões imotivadas.
PIADINHA
Dizia um amigo:
- Rapaz, eu tenho uma sorte bárbara.
- Ganhaste na loteria?
- Nada disso. Ontem de noite, eu vinha
saindo de um destes motéis de alta
rotatividade ali na Barra justamente na
hora que minha mulher ia entrando. E
ela não me viu...

AGRICULTURA - II

Há alternativa aos agrotóxicos:
a agroecologia
Os dados expostos na
matéria acima, que mostram
um grande crescimento do uso
de agrotóxicos nas lavouras
brasileiras, são alarmantes e
representam seríssimos riscos
para a nossa saúde. Por isso,
está mais do que na hora de
buscarmos alternativas a esse
modelo de agricultura altamente
deletério, que envenena a
natureza, o produtor rural e o
morador das cidades.

E essa alternativa passa
por fortalecermos a agricultura
familiar, principalmente a que
produz alimentos de forma
ecológica, sem o uso de
agrotóxicos. Todos os sábados,
das 6h às 12h, temos a
oportunidade de adquirir
alimentos
saudáveis,
produzidos ecologicamente, na
Feira Ecológica que é realizada
na Avenida Brasil, em frente ao
Colégio Fagundes dos Reis.

http://muralvirtual-educaoambiental.blogspot.com.br/
2013_11_01_archive.html

