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ITAÚ

SOLIDARIEDADE

TST condena banco por assédio moral O Fumdica conta com
O TST (Tribunal Superior do
Trabalho) condenou o Itaú a indenizar
uma gerente de contas por assédio
moral. Em abril de 2005, a bancária
trabalhava em uma agência do antigo
Unibanco no bairro Leblon, Rio de
Janeiro, quando o administrador a
mandou ficar em casa, por um dia,
sem trabalhar, por não ter cumprido
metas determinadas pelo mesmo.
O TRT-RJ (Tribunal Regional
do Trabalho do Rio de Janeiro) já havia
reconhecido o assédio moral e
estabelecido uma indenização de R$

1 mil e a gerente recorreu ao TST.
Para o TRT-RJ, o administrador
tratou a gerente "de forma infantil
perante seus colegas de trabalho” ao
ordenar que “ela ficasse em casa, por
um dia, sem trabalhar".
Ao aumentar a indenização
para R$ 10 mil, o TST invocou o
princípio da proporcionalidade e
razoabilidade e também a dupla
finalidade da indenização: compensar
o assediado e punir o assediador de
maneira a prevenir que o assédio
moral se torne prática corrente.

AGRICULTURA - I

Os custos que são “esquecidos”
No Curtas e Novas nº 2922, de
06/12/2013, apresentamos números
que mostram o grande crescimento do
uso de agrotóxicos no Brasil desde o
início dos anos 2000. Ou seja, apesar
de ser um dos países com maior
potencial para desenvolver sua
agricultura de uma forma sustentável,
o Brasil optou por investir pesado num
modelo agrícola altamente destrutivo.
“Ela traz divisas para o país”,
“Ela transformou o Brasil no celeiro do
mundo”, repetem, constantemente, os
que elogiam desbragadamente essa
agricultura, ao mesmo tempo em que
“esquecem” os altíssimos custos a ela
inerentes:

- O custo social, do êxodo rural, que
cada vez mais empurra o pequeno
agricultor para cidades que não têm
infra-estrutura para recebê-los,
ampliando o latifúndio no campo.
Latifúndio que só vai aprofundar esse
modelo deletério;
- O custo ambiental, enorme, do
envenenamento dos solos, dos rios,
das fontes, dos lençóis freáticos,
enfim, da natureza como um todo;
- O custo para a qualidade de vida dos
moradores das cidades, que são
obrigados a servirem seus pratos com
alimentos cada vez mais eivados de
venenos, que provocarão, fatalmente,
problemas graves para sua saúde.

AGRICULTURA - II

ONU recomenda o fortalecimento dos
pequenos agricultores
A edição de 2013 do informe
sobre comércio e meio ambiente da
Conferência das Nações Unidas
sobre Comercio e Desenvolvimento,
UNCTAD, por sua sigla em inglês,
intitulado “Atuar antes que seja
demasiado tarde: fazer com que a
agricultura seja verdadeiramente
sustentável no interesse da
segurança alimentar sob a mudança
climática” recomenda um caminho
contrário ao que vem sendo trilhado

pelo Brasil.
A UNCTAD propõe “uma
rápida e significativa mudança, da
produção industrial convencional, de
monoculturas
e
sumamente
dependente de insumos externos,
para mosaicos de produção
regenerativa e sustentável que,
ademais, melhore consideravelmente
a produtividade dos pequenos
agricultores e fomentem o
desenvolvimento rural”.

a tua colaboração
A cada ano se amplia a
quantidade de bancários que
contribuem para o Fumdica (Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente). Além do ato de
solidariedade, você terá ainda um
benefício na declaração de renda do
próximo ano. O bancário ou bancária
que doar até o dia 30 deste mês poderá
descontar até 6% do imposto devido da
referida declaração. As doações podem
ser feitas conforme abaixo:
BB - agência 0092-2, c/c 32.781-6
CEF - agência 0494-6, c/c 98-8
Banrisul - agência 0310, c/c
04.130.0270-4.
Os projetos do Fumdica já
beneficiaram mais de cinco mil crianças
e adolescentes de Passo Fundo.
AGRICULTURA - III

Apoie a Agroecologia
Sabemos que o uso de
agrotóxicos está chegando a um nível
assustador
e
insustentável.
Sabemos que a própria ONU já
recomenda a mudança desse modelo
agrícola. Diante disso, é hora de
fazermos a nossa parte para que
essa mudança aconteça.
Podemos começar, então, por
apoiarmos os pequenos agricultores
que nos ofertam alimentos produzidos
sem agrotóxicos. Na Feira Ecológica,
que é realizada todos os sábados, das
6h às 12h, em frente ao colégio
Fagundes dos Reis, podemos
encontrar esses alimentos.
O ciclo torna-se bom para
todos. Ao não utilizar agrotóxicos, o
agricultor está protegendo a si, a sua
família e preservando a natureza.
Assim, ele também protege a nossa
saúde e a dos nossos familiares. E a
natureza preservada vai garantir
qualidade de vida a todos no futuro.
PIADINHA
O que um tijolo falou para o outro?
- Há um ciumento entre nós.

