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MOVIMENTO SINDICAL

MOVIMENTOS SOCIAIS - I

Trabalhadores farão grande
manifestação amanhã, em Porto Alegre
Diretores do SEEB-Passo Fundo estarão presentes
Nesta quinta-feira, 12, a Central ao IPE-RS (Av. Borges de Medeiros,
Única dos Trabalhadores (CUT-RS) e 1945) defendendo o IPE público. No
a Coordenação dos Movimentos final, os trabalhadores se concentrarão
Sociais (CMS) estarão realizando um no Largo Glênio Peres, no centro da
grande Ato Estadual em defesa da capital, de onde saírá uma caminhada,
democracia, dos direitos do povo, da às 12h, rumo à Praça da Matriz.
O Sindicato dos Bancários de
Petrobras e pela Reforma Política.
As manifestações vão Passo Fundo e Região estará
começar às 7h, na Refinaria Alberto presente nas manifestações; seis
Pasqualini, em Canoas. Após, às 9h diretores da entidade viajarão a Porto
haverá uma concentração em frente Alegre.
SANTANDER

No Paraná, Justiça condenou banco
a indenizar e reintegrar bancário
O colega foi demitido por ter muito tempo de empresa e salário elevado
O Tribunal Regional do
Trabalho do Paraná (TRT-PR)
condenou o Santander a reintegrar ao
trabalho um bancário que foi demitido
em dezembro de 2012. A condenação
inclui ainda o pagamento de uma
indenização de R$ 500 mil por danos
morais, uma vez que o TRT qualificou
a demissão de discriminatória. Para
o tribunal, o banco violou "os direitos à
integridade moral e à dignidade da
pessoa humana, conforme o disposto
no artigo 5º, V e X, da Constituição
Federal e art. 159 do Código Civil."
Em sua defesa, o Santander

alegou que demitiu o colega, que já
contava com 23 anos de banco, devido
a uma reestruturação. As testemunhas
ouvidas, porém, afirmaram que não
houve reestruturação alguma e que os
funcionários mais antigos, oriundos do
Banco Real, é que foram alvo de
demissões.
Configurando a
discriminação, o Santander demitiu os
trabalhadores mais velhos, com idade
entre 40 e 50 anos e que recebiam
salários mais elevados, em torno dos
R$ 10 mil.
O banco ainda pode recorrer
da decisão do TRT-PR.

UCRÂNIA

Do golpe de Estado à hiperinflação
Em fevereiro de 2014, a
Ucrânia foi alvo de um golpe de Estado.
Foi mais uma derrubada de um
governo “inconveniente” planejada e
executada pelo governo dos Estados
Unidos.
Por inconveniente,
entendamos aquele que ousa não
seguir regiamente as ordens dadas
pelo imperialismo dos EUA.
O país acabou nas mãos de
uma turba de neonazistas assassinos
que recebe todo o apoio dos EUA e da
Europa Ocidental. Para a grande

maioria do povo ucraniano resta a
conta, salgadíssima, a pagar.
Além de a economia da
Ucrânia estar passando por
seríssimas dificuldades, a inflação
está disparando e, conforme o jornal
estadunidense, Washington Post, de
1º/03/2015, já anda na casa dos 272%
a.a. Porém, segundo o mesmo jornal,
a coisa deve piorar, pois o índice em
março já estaria batendo nos 64,5%
ao mês, o que daria o percentual
absurdo de 39000% a.a.

Sem teto acampam
na Prefeitura
Integrantes da Ocupação 8 de
Março estão acampados, desde
segunda-feira, 09, no pátio da Prefeitura
de Passo Fundo. Trabalhadores e
trabalhadoras
pressionam
a
administração municipal a desapropriar
a área onde estão acampadas, há um
ano, 120 famílias de sem teto.
A área pertence ao advogado
Maurício Dalagnol, o mesmo que é
acusado de ter lesado mais de trinta mil
pessoas nos processos judiciais contra
a Oi Brasil Telecom.
MOVIMENTOS SOCIAIS - II

Pelo cumprimento do
Estatuto das Cidades
A Ocupação 8 de Março
reivindica a desapropriação da área
baseando-se no Estatuto das Cidades.
Tal estatuto, firmado pela lei federal
10257/2001, estabelece, e regulamenta
sobre, a função social da terra urbana.
Os sem teto pedem que, ao
invés de pagar a desapropriação
diretamente ao seu proprietário, a
administração municipal deposite o
valor em conta judicial para que seja
repassado aos lesados pelo mesmo,
uma vez que há fortes suspeitas de
que a área tenha sido adquirida de
forma ilícita.
O SEEB-Passo Fundo e
Região está levando o apoio da
categoria bancária às reivindicações
dos sem teto.
PIADINHA
Mariazinha está cavando um buraco
no quintal, quando seu vizinho olha por
cima da cerca.
- O que você está fazendo menina?
- Meu peixinho morreu, então eu estou
cavando um buraco para enterrá-lo.
O vizinho sorri:
- Mas esse buraco não está muito
grande para um peixinho dourado?
- Não se ele estiver dentro do seu
maldito gato!

