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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Eleição para Delegada(o) Sindical
acontece hoje e amanhã

A eleição para Delegada(o)
Sindical da Caixa Econômica Federal
na base territorial do SEEB-Passo
Fundo e Região começa hoje e se
estende até amanhã. Estão inscritos
a(o)s seguintes candidata(o)s:

Angelita Saionara Bonassi Cardoso,
da agência Marechal Floriano;
João Alberto Ferreira dos Santos, da
agência Lagoa Vermelha;
Rodrigo Alex Beloni, da agência
Planalto Gaúcho.

ITAÚ - I

No Tocantins, o MPT processa o banco
por assédio moral organizacional
O Ministério Público do
Trabalho de Palmas, Tocantins,
ingressou com uma Ação Civil Pública
(ACP) contra o Itaú por assédio moral
organizacional. “Os depoimentos
colhidos são uníssonos e demonstram
que a ré sobrecarrega seus
funcionários com acúmulo de funções

e carga excessiva de trabalho, muitas
vezes não computando a integralidade
das horas suplementares laboradas,
contribuindo para um flagrante prejuízo
à saúde física e mental dos obreiros”,
apontou Mayla Mey Friedriszik
Octaviano Alberti, procuradora que
conduziu a investigação do MPT.

ITAÚ - II

O MPT pede que seja aplicada multa
de R$ 20 milhões ao banco

Na Ação Civil Pública, o
Ministério Público do Trabalho do
Tocantins pede que seja aplicada multa
de R$ 20 milhões ao Itaú. Além da
multa, o MPT solicita que as metas
cobradas pelo banco a seus
funcionários sejam compatíveis com a

atividade laboral, pausa remunerada
para descanso, a correta anotação das
horas extras realizadas, com seu
respectivo pagamento e o não acúmulo
de funções. O MPT pede ainda a não
punição aos bancários que prestaram
depoimento na investigação.

ITAÚ - III

Bancária que abortou no local de
trabalho foi impedida de sair da agência

Trabalhadora teve que esperar por três horas para se dispensada
No dia seguinte, a colega
Além das irregularidades
levantadas na investigação do MPT- voltou à agência para repassar a
TO, o Itaú protagonizou um outro caso tesouraria a outro bancário e deparou
mais
uma
surpresa
absurdo. Em seus depoimentos, com
diversos funcionários afirmaram que desagradável: foi comunicada de que
uma colega, que havia passado mal o afastamento legal de 30 dias a que
e tido um aborto espontâneo no local tinha direito fora reduzido para apenas
de trabalho, foi impedida de sair da quatro.
Na página do SEEB-PF na
agência. Mesmo ensanguentada, a
trabalhadora foi liberada somente três Internet, pode ser lida matéria
horas depois, após o fechamento da completa sobre o processo do MPTtesouraria. Mas não ficou “só” nisso. TO contra o Itaú.

DE OLHO NA MÍDIA - I

Não há debate sobre
a maioridade penal

O Congresso Nacional está
prestes a aprovar uma suposta solução
para a criminalidade: a redução da
maioridade penal, de 18 para 16 anos.
Enquanto isso, os órgãos da mídia
hegemônica, que deveriam estar
disponibilizando ao povo brasileiro as
informações sobre tudo o que envolve
esta tão importante e delicada questão,
não cumprem com sua obrigação
constitucional. Para o necessário e
mais aprofundado debate sobre o
assunto, não há espaço. Por isso,
fomos buscar na mídia alternativa, nos
chamados “blogs sujos”, informações
que a grande mídia nos sonega.
DE OLHO NA MÍDIA - II

“Prende e bota
aonde?”

No dia 03 de junho, o jornalista
Fernando Brito publicou o post “Prende
e bota aonde? Ou a prisão burra até na
matemática” em que trouxe alguns
dados alarmantes sobre o sistema
prisional brasileiro. Tais dados
deveriam ser amplamente divulgados
pela mídia hegemônica para que
saibamos o que pode acontecer se for
aprovada a redução da maioridade
penal, mas... Brito calcula que, com a
redução, deveremos ter 50 mil presos
a mais por ano. Segundo ele, o Brasil
fechou o ano de 2012 com um total de
515.000 presos, número que era,
apenas sete anos antes, de 296 mil.
Fernando Brito faz uma boa
reflexão sobre redução da maioridade
penal e o sistema prisional brasileiro
que merece ser lida. Para ler a íntegra
do texto, acesse http://tijolaco.com.br/
blog/?p=27251.
PIADINHA
O marido chega bêbdo em casa, às 3h
da madrugada, e a mulher grita:
- Você esqueceu que é casado?
- Esqueci, mesmo. Lembrei só às duas
e meia e vim correndo pra casa.

