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BANCO DO BRASIL

SINDICATO

Em Santo Ângelo, banco foi condenado Convênios garantem
descontos
por danos morais a gerente
O SEEB-Passo Fundo e
Por enquanto, foi em primeira
instância e o Banco do Brasil tem
direito a recurso. Assim mesmo,
trata-se de mais uma boa notícia
para a luta dos trabalhadores
bancários contra o assédio moral.
É que o banco foi condenado por
danos morais pela prática de
assédio
moral
de
um
Superintendente Regional contra um
gerente da agência de Santo Ângelo,
hoje já aposentado.
Na ação, o ex-gerente conta
que o Superintendente exigia dele o
“atendimento de metas totalmente

absurdas para a realidade local, além
da realização de procedimentos
vedados nos normativos internos,
referindo, inclusive, ter sido chamado
de “burro” e incapaz na frente de
várias pessoas”. O ex-gerente
afirmou ainda que “a perseguição e
o assédio culminaram com a sua
transferência para uma agência de
menor nível, com significativa
redução salarial” e que “até hoje
sofre com as sequelas psicológicas
ocasionadas pelo tratamento que lhe
fora dispensado, que atingiram sua
honra e dignidade”.

AGRICULTURA - I

Estudo realizado nos Estados Unidos
encontrou glifosato no ar e na chuva
Com a realização da
Expodireto, em Não-Me-Toque, esta
semana
foi
pródiga
em
proclamações ufanistas em relação
ao agronegócio.
A mídia
hegemônica cumpriu seu papel de,
acriticamente e à exaustão, ecoar
aos quatro ventos estas
proclamações.
Enquanto isso, a
mesma mídia “esqueceu”
de nos informar sobre um
estudo realizado nos
Estados Unidos que
depõe contra todo esse
ufanismo e o agronegócio.
O estudo, publicado na
revista Enviromental
Toxicology
and
Chemistry, relata que foi
constatada a presença
do “herbicida glifosato,
bem como do metabólito
AMPA, um derivado
tóxico da degradação do
glifosato
no
meio
ambiente, em mais de
75% de amostras de ar e
de água de chuva no

estado do Mississipi, nos EUA”.
No boletim nº 665, da
campanha Por um Brasil Ecológico,
Livre
de
Transgênicos
e
Agrotóxicos, publicado pelo sítio
aspta.org.br, você pode ler matéria
mais abrangente sobre o estudo.

Região mantém convênios com
psicólogos, dentistas, fisioterapeutas,
faculdades, cursos de inglês, etc. Na
página da entidade na Internet,
www.bancariospassofundo.org.br,
seção Convênios, você pode consultar
os diversos convênios e os descontos
e benefícios oferecidos aos
associados e seus dependentes.
AGRICULTURA - II

Há alternativa ao
agrotóxico
Como podemos ver, o perigo
que representam os agrotóxicos para
a saúde de nosotros já não vem
somente através do nosso prato de
cada dia. Agora, ele vem também
pelo ar e pela água da chuva. A
charge abaixo já é conhecida, mas
tornamos a publicá-la diante da
necessidade, urgente, de buscarmos
uma alternativa a esse modelo
agrícola altamente deletério, que
envenena o meio ambiente e expõe
nossa saúde a seríssimo perigo.
Neste sentido, o
apoio aos pequenos
agricultores que poduzem
ecologicamente
é
fundamental. Amanhã, a
partir das 6h às 12h você
pode adquirir alimentos
produzidos
sem
agrotóxicos ali na Praça
da Mãe, na Feira
Ecológica. Prestigie.

http://www.gamalivre.com.br/2012/11/agrotoxicos.html

PIADINHA
A secretária da empresa
vira-se
para
a
recepcionista e comenta:
— Você já reparou como
o nosso chefe se veste
bem?
E a outra diz:
— Sim! E você, já reparou
como ele se veste rápido?

