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Dia de Luta: Caixa 100% Pública

Em reunião realizada semana
passada, na sede da Fenae, em
Brasília
(DF),
a
Comissão
Executiva dos Empregados (CEE/
Caixa – Contraf/CUT) aprovou a
realização do Dia Nacional de Luta
em Defesa da Caixa 100%
Pública. A mobilização, que
ocorrerá em 27 de fevereiro, e faz
parte de uma série de ações que o
movimento associativo e sindical
tem realizado em todo o país para

mobilizar os empregados e a
sociedade
contra
qualquer
tentativa de abertura de capital do
banco.

SOCIEDADE - I

Síndrome de Estocolmo: O que é isso?

Em agosto de 1973, ocorreu
um dos mais famosos assaltos a
banco do mundo, na cidade de
Estocolmo, na Suécia. Mas a fama
não se deu pelo modus operandi
dos
assaltantes,
mas
pelo
comportamento das vítimas, após
os seis dias de negociações.
Imagine a situação: as vítimas
defenderam
seus
agressores
mesmo depois de libertas, inclusive
criando um caixa de auxilio para a
defesa judicial dos assaltantes!

Para
este
tipo
de
comportamento se deu o nome de
Síndrome de Estocolmo, que é um
estado psicológico particular
desenvolvido por pessoas que são
vítimas de sequestro, em que
estas desenvolvem sentimentos de
lealdade para com o sequestrador
apesar da situação de perigo em
que se encontra colocada. Ela é
específica, mas podemos ampliar
esta análise para outras situações
de abuso.

SOCIEDADE - II

Síndrome de Estocolmo: Rapto da sua vida

Parece absurdo, mas isto
está mais próximo do que você
imagina. Pode ocorrer processo
semelhante, em casos de mulheres
e/ou crianças vítimas de violência
doméstica ou familiar, onde a
vítima apesar de sofrer abusos
físicos
e
psicológicos
ainda
defende o agressor. Mas estas são
duas situações que leis tentam
quebrar o “ciclo vicioso”, como a
Lei Maria da Penha, que trata da
violência doméstica e a Lei da
Alienação Parental, situação em
que a mãe ou o pai de uma criança
a
treina
para
romper
os
laços afetivos
com
o
outro
cônjuge, criando fortes sentimentos
de ansiedade e temor em relação
ao outro genitor.

Outro viés, ainda pouco
pesquisado, é a Síndrome de
Estocolmo
Laboral,
uma
situação de submissão quase total
do trabalhador ao empregador.
Uma situação onde o trabalhador
é sequestrado psicologicamente, e
não vive outra coisa se não a
empresa. Este parece não ter vida
própria, respira a empresa, faz
horas extras em excesso e muitas
vezes não recebe por isto, as
atividades
sociais
viram
possibilidades de negócios e greve
é impensável. As táticas da
“filosofia da empresa” são tais que
a alienação se instaura. O
indivíduo se sente a própria
empresa, assim fica imobilizado
para reivindicar.
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Marcha dos
Trabalhadores

A deputada federal Erika
Kokay, que também é empregada
da Caixa, confirmou a realização
de uma audiência pública na
Câmara dos Deputados, no dia 25
de fevereiro, para discutir a
abertura de capital do banco.
Os membros da Comissão
Executiva
dos
Empregados
também
avaliaram
como
importante levar a defesa da Caixa
100% pública para a Marcha dos
Trabalhadores, convocada pela
Central Única dos Trabalhadores
(CUT) e pelas demais centrais
sindicais para 26 de fevereiro.
SANTANDER

Pagamento de PLR e PPRS

O
Santander efetuará
a
antecipação do pagamento da
Participação
nos
Lucros
e
Resultados (PLR) e do Programa
de Participação nos Resultados
Santander (PPRS), junto com os
programas de renda variável do
segundo semestre de 2014, na
folha de fevereiro, que será
creditada no próximo dia 20.
A PLR e o PPRS não são
benefícios, mas sim importantes
conquistas das negociações e das
mobilizações dos trabalhadores,
via entidades sindicais, garantidas
em
convenções
e
acordos
coletivos.
Conforme o acordo,
o
PPRS
não
é
compensável
com
o
pagamento
da
PLR,
porém são descontados os valores
recebidos dos programas próprios
de renda variável. (goo.gl/ih4xME)
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