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ASSÉDIO MORAL - I

TERCEIRIZAÇÃO

Na Paraíba, o HSBC foi condenado a
pagar indenização de R$ 2,5 milhões
O Ministério Público do
Trabalho da Paraíba saiu-se vitorioso
em uma ação judicial que impetrou
contra o HSBC. As empresas HSBC
Bank Brasil e HSBC Serviços e
Participações terão que pagar uma
indenização de R$ 2,5 milhões pela
prática de assédio moral contra seus
funcionários.
Conforme o MPT, a sentença

proíbe as duas empresas citadas de
praticarem “discriminação ou
tolerarem ações que intimidem,
constranjam
ou
exponham
funcionários a vexames, sejam eles
terceirizados ou empregados diretos”.
Se houver reincidência, a cada caso
de assédio moral o HSBC terá que
pagar multa de R$ 10 mil multiplicada
pelo número de funcionários atingidos.

ASSÉDIO MORAL - II

O HSBC ameaçava de demissão a
quem não cumprisse as metas
Conforme informações do
próprio MPT, as investigações sobre o
assédio moral praticado pelo grupo
HSBC se iniciaram a partir de
“denúncias sobre e-mails enviados a
terceirizados para cobrar o
cumprimento de metas, inclusive com
ameaças de demissão caso elas não
fossem atingidas”. Nas mensagens,
o MPT indentificou insinuações de que
os funcionários com desempenho
aquém do esperado seriam
substituídos e de que os insatisfeitos

saíssem da empresa.
O procurador-chefe do MPTPB, Cláudio Cordeiro Queiroga
Gadelha, qualificou a sentença de
exemplar, uma vez que fará com que
as empresas repensem suas
condutas. "Em especial instituições
financeiras que retiram a saúde dos
seus trabalhadores por meio de
exigências absurdas de produtividade
e venda de seus 'produtos', fixando
metas na maioria das vezes
inatingíveis", frisou Gadelha.

DE OLHO NA MÍDIA - I

A RBS estaria fazendo uso do “menos
é mais” ainda antes da Rede Globo
Em virtude da crise hídrica da
qual São Paulo, apesar das últimas
chuvas, ainda padece, a Rede Globo
de Televisão lançou a campanha
“menos é mais”.
O objetivo:
conscientizar as pessoas a pouparem
água. Porém, parece que uma das
afiliadas da Globo, a Rede Brasil Sul de
Telecomunicações (RBS), já havia se
antecipado e teria feito uso do bordão
para poupar...o dispêndio de recursos
no pagamento de impostos.
A Operação Zelotes, deflagrada
pela Polícia Federal e outros órgãos
federais, descobriu um esquema
montado para fazer sumir débitos

tributários. Exame feito no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) apontou o sumiço ilegal de nada
menos que R$ 5,7 bilhões. Entre as
empresas, envolvidas estariam a RBS,
a Ford, a Mitsubishi, Bradesco, o
Santander e muitas outras.
Fazendo uso do “menos é
mais”, a RBS teria pago apenas R$ 15
milhões para se desincumbir de dívidas
fiscais de R$ 150 milhões. Nada mal.
O interessante é que, acostumada, a
todo o momento, a “apontar do dedo”
para os corruptos, essa rede de
televisão quase nada divulga sobre
essa denúncia da Operação Zelotes.

PL 4330: bancada
sindical se mobiliza
Dirigentes sindicais de seis
centrais se reuniram ontem com o
relator do projeto de Lei 4330/2004,
deputado Arthur Maia (SD-BA). A
votação do PL pela Câmara dos
Deputados está marcada para o dia 7
de abril. Conforme o Departamento
Intersindical de Acompanhamento
Parlamentar (Diap), hoje são 51
deputados ligados aos sindicatos e, do
outro lado, 221 da bancada empresarial.
Por isso, a bancada sindical tentará
barrar a votação do projeto ou, pelo
menos, melhorar seu texto.
DE OLHO NA MÍDIA - II

Sobre a redução da
maioridade penal
Além do PL 4330, um outro
assunto de extrema importância para
o povo brasileiro está sendo discutido
no Congresso Nacional. É a proposta
de redução da maioridade penal. E,
como no caso do PL citado, os órgãos
da mídia hegemônica se recusam a
abrir espaço para o debate do tema.
As informações necessárias para que
o povo possa compreender o que
está sendo discutido não são
disponibilizadas. Resultado: o povo
fica sem saber exatamente o que será
votado e impossibilitado de fazer juízo
sobre as propostas que passarão a
impactar a vida de todos.
18 razões para não reduzir a
maioridade - a revista Carta Capital
publicou interessante artigo, escrito
por Douglas Belchior, que aborda e
ajuda a entendermos as implicações
da redução da maioridade penal.
Para ler o artigo, acesse http://
negrobelchior.cartacapital.com.br/
2015/03/30/18-razoes-para-naoreduzir-a-maioridade-penal/.
PIADINHA
P: O que é que tem asas mas não voa,
tem pernas mas não anda, tem bico mas
não bica, tem olhos mas não enxerga?
R: Passarinho morto.

