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SANTANDER

BANRISUL

Na Paraíba, Justiça mandou o banco
reintegrar demitidos em massa
Na sexta-feira, 21, dez
trabalhadores do Santander da Paraíba,
vítimas das demissões em massa
realizadas pelo banco em dezembro
de 2012, foram reintegrados ao
trabalho. O Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região (TRT-PB)
acatou ação impetrada pelo SEEB-PB
e proibiu o banco de realizar novas
demissões coletivas.

Conforme matéria publicada no
sítio www.contrafcut.org.br , o relator do
processo, Paulo Maia Filho, “destacou
que a matéria era de interesse coletivo,
afirmando que o Santander descumpriu
as normas constitucionais de proteção
ao emprego, pois não poderia ter
demitido em massa sem prévia
negociação com o sindicato da
categoria profissional.”

VENEZUELA - I

A mídia hegemônica nos mostra
um país a caminho do caos
Já o economista estadunidense, Mark Weisbrot, diz que não é assim
Pelo que os órgãos da mídia
Mark Weisbrot, economista
estadunidense
que, recentemente,
hegemônica nos mostram a todo
momento, a Venezuela é um país à visitou a Venezuela, diz que a situação
beira do caos. Inflação alta e lá está longe disso. Co-diretor do
desabastecimento estariam jogando a Centro para Pesquisas Econômicas e
maioria dos venezuelanos em uma de Políticas Públicas sediado em
situação desesperadora. Por isso, Washington,
Weisbrot
traz
nossos vizinhos estariam nas ruas a informações que não se encaixam com
protestarem contra o governo, exigindo o que nos mostra a mídia. Na matéria
mudanças e até mesmo a saída de abaixo, trazemos alguns trechos de
artigo escrito pelo economista.
Nicolás Maduro do poder.

Delegada(o)s sindicais:
eleição inicia amanhã
A eleição para delegada(o)s
sindicais do Banrisul da base territorial
do SEEB-PF começa amanhã, 25, e
termina na quinta-feira. Até o
momento, inscreveram-se como
candidata(o)s: Gabriela Zilli Lamaison,
da agência General Neto, Cássio
Luciano de Menezes, da ag Passo
Fundo, e Sandro Zanin, de Lagoa
Vermelha. As inscrições se encerram
nesta segunda-feira, às 18 horas.
PIADINHA
O genro chega em casa bem
humorado e, mais uma vez, encontra
a sogra lá. Como quem não quer
nada, chega perto da velha e diz,
surpreendentemente:
-Querida Sogrinha, sabe que eu
gostaria muito que você fosse uma
estrela?
Ela fica toda contente! Não cabe em
si de felicidade e responde:
-Quanta gentileza, meu genro! Por
que motivo você fala isso?
-Porque a estrela mais próxima está
a milhões e milhões de quilômetros da
Terra.

VENEZUELA - II

Weisbrot: “não há sinais de que a
Venezuela esteja às portas de uma crise”
No artigo, A Verdade sobre
a Venezuela-Uma revolta dos ricos,
não uma “campanha de terror”, o
economista Mark Weisbrot escreve:
“Pensei que eu era imune às
repetitivas descrições da Venezuela
como um Estado falido em meio a
uma revolução popular. Porém, eu
não estava preparado para o que vi
em Caracas: o quão pouco da vida
cotidiana estava afetado pelos
protestos, a normalidade que reina
na maior parte da cidade. Também
eu havia sido enganado pela
profusão de imagens trazidas pela
mídia.”
“Caminhando desde o bairro

de classe trabalhadora, Sabana
Grande, até o centro da cidade, não
há sinais de que a Venezuela esteja
às portas de uma crise que requeira
a intervenção da Organização dos
Estados Americanos (OEA), apesar
do que diz John Kerry.”
“A inflação mensal baixou
em fevereiro e o dólar do mercado
paralelo sofreu uma baixa
drástica...”
A
escassez
provavelmente diminuirá nas
próximas semanas e meses”.
Para ler a íntegra do artigo de
Mark Weisbrot, acesse o sítio
espanhol www.rebelion.org, data de
23 e 24/03/2014.
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