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Em Curitiba, banco foi condenado por
prática antissindical durante a greve
Em ação impetrada pelo
SEEB-Curitiba e Região, o Tribunal
Regional do Trabalho do Paraná
condenou o Banco do Brasil por prática
antissindical durante a greve. Mais
precisamente, o BB tomou medidas
contra o livre exercício do direito de
greve por parte de seus funcionários.
Conforme informação do
sindicato, o banco terá que pagar R$
800 mil de indenização por danos
morais, “com o propósito de reparar
dano causado à coletividade”. Ainda

segundo o sindicato, o BB estará
sujeito a multa de R$ 100 mil caso não
se abstiver de “retaliar ou perseguir
grevistas antes, durante ou
posteriormente aos movimentos
paredistas promovidos pelo ente
sindical reclamante e de qualquer ato
capaz de constranger os trabalhadores
que desejarem aderir, participar ou
tenham participado da greve de
qualquer forma, inclusive a inserção
de dados que remetam a greve nos
registros do empregado”.

REFORMA POLÍTICA

Gilmar Mendes e o “aniversário de
sovaco” de um pedido de vistas
Em post que pode ser lido em
http://tijolaco.com.br/blog/?p=25971, o
jornalista Fernando Brito o chamou de
“aniversário de sovaco”. Na quintafeira santa, 02, completou-se um ano
desde que o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes,
pediu vistas de um processo, colocouo embaixo do braço e dele não se teve
mais notícia.
Trata-se do processo referente
à Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) impetrada ainda em 2011 pela

Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) contra o financiamento
empresarial de campanhas eleitorais.
A ação, que teve a adesão da CNBB,
pede a proibição desse tipo de
financiamento, substituindo-o por
doações dos cidadãos sujeitas a um
teto para o valor doado.
Detalhe: o processo já estava
em julgamento com o placar de 6 a 1
favorável ao pedido da OAB/CNBB e
esse resultado não poderia ser
mudado pelos três votos restantes.

DE OLHO NA MÍDIA

Por que motivo a ação impetrada pela
OAB foi “esquecida”?
O financiamento empresarial
de campanhas eleitorais é uma das
principais fontes geradoras da enorme
corrupção que vemos no meio político
brasileiro.
Disso, há exemplos de
sobra, haja vista os casos que são
trombeteados insistentemente pelos
órgãos da mídia hegemônica.
Em suas reportagens, essa
mídia demonstra - aparentemente, pelo
menos - total aversão à corrupção. Por
isso, soa estranho que ela tenha
simplesmente “esquecido” do destino

dado pelo minstro Gilmar Mendes à
ação impetrada pela OAB.
A ADI da OAB é uma das
propostas apresentadas pela
sociedade em reação à corrupção. Se
a mídia hegemônica se arvora, sempre,
defensora intransigente dos interesses
do povo brasileiro, por que não colocou
pressão sobre o STF, como já o fez
outras vezes, para que o processo
fosse devolvido o mais breve possível
pelo ministro e se retomasse o
julgamento do mesmo?

O que disse o juiz
que condenou o BB
O juiz da 4ª Vara do Trabalho
de Curitiba, José Alexandre Barra
Valente - de sobrenome apropriado
para seu posto - apontou várias
irregularidades cometidas pelo Banco
do Brasil na tentativa de impedir a greve
de seus trabalhadores. Entre elas, um
e-mail, remetido a todos os
funcionários, pelo diretor de Relações
com Funcionários e Entidades
Patrocinadas, Carlos Eduardo Neri.
Conforme Valente, o e-mail
continha uma “mensagem subliminar
de constrangimento ao direito de greve”,
uma vez que foi “enviado três dias antes
de ser deflagrado o movimento
paredista”. Para o juiz, tal mensagem
configurou uma ameaça de demissão
aos que aderissem à greve.
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BB reincidiu nas
práticas antissindicais
O juiz Valente constatou que o
Banco do Brasil reincidiu nas práticas
antissindicais, pois, inclusive, “já havia
sido condenado anteriormente por dano
moral em razão de ter limitado
promoções de um trabalhador que
exerceu o direito de greve”. Para a
assessoria jurídica do SEEB-Curitiba,
"A decisão é histórica na medida em
que celebra o Estado Social e
Democrático de Direito e salvaguarda
Direitos
Fundamentais
dos
trabalhadores de associarem-se e,
coletivamente, exigirem melhores
condições de vida e trabalho na relação
sempre tensa entre capital e trabalho".
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a condenação sofrida pelo BB.
PIADINHA
- Amor, me diga algo doce.
- Brigadeiro.
- Não, algo bonito.
- Cachorrinhos.
- Não! Diga algo sexy!
- A vizinha.

