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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

JUSTIÇA DO TRABALHO

A grande mobilização da
categoria bancária na Campanha
Nacional de 2013 conquistou a folga
assiduidade para os colegas dos
bancos privados. A cláusula 24º da
Convenção Coletiva de Trabalho 2014/
2015 dispõe, em seu parágrafo
primeiro, que, tem direito à folga
assiduidade - um dia por ano - todo
bancário ou bancária que tenha, “no

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região foi vitorioso em
mais uma ação judicial - Processo 145827-2010 - reivindicando a diferença da
gratificação semestral incidente sobre
a PLR. Nesta semana, a Secretaria
Jurídica da entidade efetuou o crédito,
referente à PLR 2009, em benefício dos
colegas da agência 0319 do Itaú.

Folga assiduidade deve ser utilizada
até 31 de agosto
mínimo, 12 meses de vinculo
empregatício com o banco”. Especial
atenção deve ser dada ao parágrafo
segundo que diz o seguinte: “o dia de
fruição ocorrerá impreterivelmente no
período de 01-09-2014 a 31-08-2015”.
Portanto, se você ainda não
utilizou a tua folga assiduidade, faça-o
o mais breve possível; tens pouco mais
de um mês para gozá-la.

AGRICULTURA - I

Na Argentina, estudo mostrou a
presença de glifosato na urina humana

Na comarca de General
Pueyrrédo, província de Buenos Aires,
Argentina, foi registrada a presença
de glifosato ou do seu metabolito na
urina de 90% das pessoas que
participaram de um estudo. O
estudo, sobre os impactos dos
agrotóxicos no corpo humano,
examinou a urina de moradores tanto

da zona rural como da urbana.
Para ler mais sobre o estudo,
acesse www.cartamaior.com.br,
seção meio ambiente, data de 21-072015. No mesmo sítio, publicado em
17-02-2015, você encontra artigo:
Monsanto: 25 doenças que podem
ser causadas pelo glifosato. Vale a
pena lê-lo.

AGRICULTURA - II

Precisamos apostar em alternativas
aos venenos agrícolas

Como vimos na matéria
acima, uma vez mais está
comprovado que os agrotóxicos, ou
venenos agrícolas, trazem sérios
riscos a nossa saúde. Diante disso,
urge procurarmos uma alternativa
aos alimentos contaminados com
venenos. E esta alternativa é a
produção agroecológica de alimentos.

Todos os sábados pela manhã, das
6h às 12h, é realizada, na Praça da
Mãe em Passo Fundo, a Feira
Ecológica. Ali você pode adquirir
alimentos produzidos sem o uso de
venenos. Importante para a tua saúde
e, por conseguinte, para a tua
qualidade de vida. Prestigie; apoie os
pequenos agricultores ecológicos.

DE OLHO NA MÍDIA

Não houve divulgação do estudo
realizado na Argentina, por quê?

Você, provavelmente, não ficou
sabendo de mais esse estudo realizado
na Argentina, que detectou a presença
do veneno glifosato na urina das
pessoas. Pudera, os orgãos da mídia
hegemônica ignoraram o estudo. A

pergunta é inevitável. Por que essa
mídia não divulgou algo de extrema
importância para a saúde? Por que,
se tal mídia sempre se apresenta
como defensora intransigente dos
interesses do povo brasileiro?

Sindicato ganha ação
relativa à PLR de 2009

SINDICATO

A importância da
filiação à entidade

O Sindicato, sabemos, tem,
como missão primeira, a defesa dos
direitos dos trabalhadores. Para isso,
é responsável pela organização dos
mesmos para a luta por melhores
salários e condições de trabalho. Essa
defesa, porém, pode e deve se dar
também na esfera jurídica. Como o
caso relatado na matéria acima em que
foi restabelecido aos colegas do Itaú,
via ação judicial, um direito que não vem
sendo cumprido pelo banco.
Mas, para que o Sindicato
cumpra sua missão, temos frisado
sempre que a filiação de bancárias e
bancários à entidade é fundamental. É
a filiação que traz o respaldo político e
também financeiro para que a entidade
possa atuar na defesa das
trabalhadoras e trabalhadores.
PIADINHA
Joãozinho foi preso. Na delegacia ele
disse:
- Ou vocês me soltam ou vou chamar
meu irmão da assembleia de Brasília,
minha irmã promotora e meu pai
procurador.
Então ele foi solto. Quando já estava
no portão, um policial perguntou:
- Joãozinho, me explica essa história
dos seus parentes.
- É que meu irmão é da Assembleia
de Deus, minha irmã é promotora da
Avon e meu pai é procurador de
emprego.

