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BRADESCO

Banco é condenado no TST por
transporte irregular de valores

O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) condenou o Bradesco
a pagar uma indenização de R$ 500
mil por obrigar seus funcionários a
transportarem valores sem a
utlização de escolta. O banco terá
que pagar ainda uma multa
cominatória de R$ 100 mil para cada
transporte que faça de forma ilegal.
O TST julgou procedente a
ação civil pública impetrada pelo

Ministério Público do Trabalho (MPT)
a partir da condenação do banco no
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª
Região (TRT-MT). As investigações
do MPT mostraram que o Bradesco
insistiu na ilegalidade mesmo tendo
pago montantes expressivos em
reclamatórias individuais de exfuncionários. Em uma dessas
reclamatórias, o banco teve que
desembolsar R$ 119 mil.

Na Bolívia, o Papa disparou dura
crítica à concentração midiática
da grande mídia pouco divulgaram o
discurso do Papa. Preferiram deitar
falação e críticas sobre o presente
recebido por Francisco das mãos de
Evo Morales, a estátua que representa
Jesus Cristo crucificado em foice e
martelo. Segundo Azenha, a Folha de
São Paulo chegou a qualificar o
presente de “aberração” sem se
preocupar em explicar a seus leitores
a origem do mesmo.
Mas, não foi só isso que
desagradou a grande mídia. Veja na
matéria abaixo.

DE OLHO NA MÍDIA - II

O Papa Francisco qualificou o sistema
capitalista de “ditadura sutil”

No discurso que foi pouco
divulgado pela grande mídia, o Papa
Francisco teceu dura crítica também ao
sistema econômico-produtivo que
abarca a quase totalidade do planeta, o
capitalismo. Ele qualificou o capitalismo
de “ditadura sutil” ao frisar que “A
distribuição justa dos frutos da terra e
do trabalho humano não é mera
filantropia. É um dever moral”.
Conforme o jornalista Luiz
Carlos Azenha, Francisco pregou uma
“mudança de estruturas” e afirmou
que, mesmo na elite econômica que

Encontro Nacional
acontece sábado, 18

O 23º Encontro Nacional das
Funcionárias e Funcionários do
Banrisul será realizado no sábado, 18,
em Porto Alegre. O encontro vai definir
a pauta de reivindicações dos
banrisulenses a ser negociada com a
diretoria do banco na Campanha
Nacional dos Bancários deste ano. O
SEEB-PF estará disponibilizando
transporte e alimentação aos
interessados em participar do mesmo.
SINDICATO - I

DE OLHO NA MÍDIA - I

Na Bolívia, semana passada,
onde participou do 2º Encontro Mundial
de Movimentos Populares, o Papa
Francisco proferiu forte discurso que
em nada agradou os órgãos da mídia
hegemônica. Conforme o jornalista Luiz
Carlos Azenha, o Papa afirmou que “A
concentração monopólica dos meios
de comunicação social pretende impor
pautas alienantes de consumo e certa
uniformidade cultural”, o que torna essa
concentração um instrumento de
“colonialismo ideológico”.
Por razões óbvias, os órgãos

BANRISUL

se beneficia do sistema capitalista,
“muitos esperam uma mudança que
os libere dessa tristeza individualista
que os escraviza”.
Para ler o texto de Luiz Carlos
Azenha sobre a participação do Papa
Francisco no 2º Encontro Mundial dos
Movimentos Populares, acesse o sítio
www.viomundo.com.br,
seção
denúncias, data de 10-07.
Para ler a íntegra do discurso
do
pontífice,
acesse
br.radiovaticana.va-Papa Francisco/
Viagens, data de 09-07-15.

Le Chapuis Música e
Dança é conveniada

A Le Chapuis Música e Dança
firmou convênio com o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região.
Pelo convênio, bancárias e bancários
associados à entidade, e seus
dependentes, têm direito a 10% de
desconto nas aulas de música e de
dança. A Le Chapuis está localizada
na Rua Benjamim Constant, nº 528,
Centro, em Passo Fundo, e o telefone
para contato é (54)3045-1547.
SINDICATO - II

Convênio com clínica
de estética facial

Suelen Bertuzzi firmou
convênio com o SEEB-PF que
garante benefícios aos associados da
entidade e a seus dependentes. Nos
serviços de estética facial, o desconto
será de 15%. A clínica está localizada
na Rua Paissandú, nº 616, salão Duo,
e os telefones para contato são
(54)3622-4156 e (54)9651-3018.
PIADINHA
No inferno, o capeta grita:
- Um passo à frente todos os homens
que traíram suas mulheres.
No mesmo instante, todos
obedeceram, menos um.
E o capeta logo remendou:
- Tragam o surdo também.

