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DIREITOS TRABALHISTAS - I

DIREITOS TRABALHISTAS - III

CCT está disponível na
Você sabia que a grande greve de
2013 conquistou a folga assiduidade? página do SEEB-PF
Uma das maiores conquistas
que a grande greve do ano passado
trouxe à categoria bancária foi o direito
ao abono-assiduidade aos colegas
dos bancos privados. O direito está
consolidado na cláusula 24ª da
Convenção Coletiva de Trabalho 2013/
2014 que dispõe o seguinte:

- Os bancos concederão 1 (um) dia de
ausência remunerada, a título de “folga
assiduidade”, ao empregado em
efetivo exercício na data da assinatura
da Convenção Coletiva de Trabalho e
que não tenha nenhuma falta
injustificada ao trabalho no período de
01/09/2012 a 31/08/2013.

DIREITOS TRABALHISTAS - II

Prazo para fruição da folga
assiduidade vai até 31 de agosto
Bancárias e bancários dos
bancos privados que reúnem os
requisitos necessários para o gozo da
folga assiduidade devem ficar atentos
ao prazo para sua fruição. Em seu
paráfrago segundo, a cláusula 24ª
determina que o “dia de fruição ocorrerá
impreterivelmente no período de 01/09/

2013 a 31/08/2014 e será definido pelo
gestor em conjunto com o empregado”.
Isto porque, o parágrafo terceiro
explicita que a folga assiduidade “em
hipótese alguma, ser convertida em
pecúnia, não poderá adquirir caráter
cumulativo e não poderá ser utilizada
para compensar faltas ao serviço”.

AGRICULTURA - I

Estudo divulgado nos Estados Unidos
vincula o autismo aos agrotóxicos
No
mês
passado,
pesquisadores da Universidade Davis,
da Califórnia, Estados Unidos,
divulgaram um estudo que vincula o
autismo ao uso de agrotóxicos.
Conforme o estudo, uma mulher
grávida que more perto de lavouras que
utilizam pesticidas tem 66% mais
chances de gerar uma criança autista.
Irva Hertz-Picciott, vicepresidente do departamento de
Ciências e Saúde Pública da instituição,
afirmou: “Observamos onde viviam os
participantes do estudo durante a
gravidez e no momento do nascimento”
e, assim, “Constatamos que foram
utilizados vários tipos de pesticidas, em
sua maioria perto das casas onde as
crianças desenvolveram autismo ou
distúrbios cognitivos.”
Janie Shelton, pesquisadora
que também participou do estudo
completou: “Este estudo confirma os

resultados de pesquisas anteriores que
constataram ligações na Califórnia
entre o fato de uma criança ter autismo
e estar exposto a produtos químicos
agrícolas durante a gravidez”.
Para ler mais sobre o estudo,
acesse
o
portal
www.ecodebate.com.br, data de 24/
06/2014.

A Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria bancária está
disponível na página do SEEB-PF na
Internet. Bancárias e bancários podem
consultá-la na seção Acordos &
Convenções e, assim, se inteirar dos
direitos nela consolidados. Direitos que
só foram conquistados por conta da
histórica tradição de união, de
organização e de luta da categoria.
AGRICULTURA - II

A Agroecologia é a
alternativa
O estudo que mencionamos na
matéria ao lado é mais um a
demonstrar os sérios danos que os
agrotóxicos trazem a nossa saúde.
Como tantos outros, também este
estudo teve pouca ou nenhuma
divulgação na mídia hegemônica.
A alternativa, como já
enfatizamos outras vezes, está a nossa
disposição:
a agroecologia.
Precisamos apoiar os pequenos
agricultores que produzem alimentos
desta forma. Já faz 16 anos que a Feira
Ecológica é realizada todos os sábados,
das 6h às 12h, na Praça da Mãe.
PIADINHA
Dizem que a final da Copa do Mundo
2014 vai ser uma peleia das brabas,
porque Deus é brasileiro, o Papa é
argentino e o Pastor é alemão.

http://www.contraosagrotoxicos.org/

