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BRADESCO

Em Belo Horizonte, uma agência foi paralisada
em protesto contra o assédio moral
Na terça-feira, 1º/11, o
Sindicato dos Bancários de Belo
Horizonte paralisou a agência Cristiano
Machado do Bradesco. Os diretores
da entidade organizaram a paralisação
em protesto contra o assédio moral
praticado pela administração da
unidade. Na entrada da agência, foi
montada uma estrutura simbolizando
a “Porta do Inferno” para denunciar os
abusos da gerência.
Anteriormente, já haviam sido
levadas denúncias à Gerência Regional
e Diretoria do Bradesco. Como a
situação não mudou, o SEEB-BH
decidiu adotar uma medida mais

incisiva e paralisou a agência. A
mobilização viabilizou a realização de
uma reunião com o Gerente Regional
e um Diretor do banco, que se
comprometerem a agir rapidamente
contra os abusos.
O diretor do SEEB-BH, Paulo
Correa, afirmou ser “fundamental que
funcionárias e funcionários denunciem
os casos imediatamente”. Correa
disse ainda “o instrumento de
‘Prevenção de Conflitos no Ambiente
de Trabalho’ é uma importante
conquista da categoria e deve ser
utilizado pelos trabalhadores para que
possamos impedir abusos”.

DE OLHA NA MÍDIA - I

Será verdadeiro todo esse zelo demonstrado
para com o patrimônio público?
Nos últimos sete ou oito anos,
notadamente, a forma como os
órgãos da mídia hegemônica
divulgaram os casos de corrupção
impactou profundamente a milhões e
milhões de brasileiros. Parcela
significativa do nosso povo ficou com
forte impressão de que esses órgãos
têm um zelo verdadeiro pelo

patrimônio público. A insistência na
divulgação dos casos de corrupção
levou outra parcela a firmar convicção
quanto a esse zelo. Mas, será
realmente verdadeiro todo esse zelo?
Há um fato que parece desmenti-lo.
Esse fato ocorreu há três meses e já
o citamos no C&N nº 3189. Veja na
matéria abaixo.

DE OLHA MÍDIA - II

O governo Temer doou o campo de petróleo
Carcará e não se viu um fiapo de crítica sequer
No final de julho, o governo de
Michel Temer praticamente doou um
campo de petróleo do Pré-Sal a uma
empresa estatal da Noruega. O campo
de Carcará foi vendido por US$ 2,5
bilhões. Conforme a Associação dos
Engenheiros da Petrobrás [AEPET], o
petróleo ali contido vale, no mínimo,
US$ 20 bilhões. Temer, portanto, não
demonstrou zelo algum pela riqueza
pertencente ao povo brasileiro, pelo
patrimônio público.
Já a mídia hegemônica
praticamente não divulgou mais uma
das “tenebrosas transações” [*] do Sr

Pedro Parente, atual presidente da
Petrobras. Na verdade, nem mesmo
um fiapo de crítica a essa barbaridade
se viu ou ouviu por parte dessa mídia e
de seus comentaristas, supostos
entendidos em tudo. Por isso, é de bom
alvitre reforçarmos a pergunta: será
realmente verdadeiro o zelo
demonstrado, com tanta insistência,
pela mídia hegemônica para com o
patrimônio público brasileiro?
[*] Em um outro C&N, infomaremos
sobre uma outra transação altamente
lesiva à Petrobras, levada a cabo por
Parente, que a mídia “esqueceu”.

SINDICATO

4º Campeonato de
Futebol Society

A segunda rodada do 4º
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários acontece amanhã, sábado,
05/11. Os jogos serão os seguintes:
9h - CEF x Bradesco Lucas
9h50 - Bradesco U-Night x Itaú/BV
10h30 - Santander x HSBC/Bradesco
11h20 - Bradesco Sport x Banrisul
DE OLHO NA MÍDIA - III

CNBB divulgou nota
contra a PEC 241

Somente os sindicatos e alguns
movimentos sociais é que estão contra
a Proposta de Emenda Constitucional
241. Essa é a impressão que os órgãos
da mídia hegemônica e seus
comentaristas passam à população
brasileira em seus noticiários. Os
necessários e imprescindíveis debates
sobre questão de tamanha relevância,
essa mídia não disponibiliza. Notícias
e comentários favoráveis à PEC 241
são despejados a todo momento. A
grande mídia de tudo faz para nos
convencer de que não há como sair da
crise sem a aprovação da PEC.
No dia 27/10, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil [CNBB]
divulgou uma nota contra a PEC 241.
A nota, que ganhou pouca ênfase na
mídia, começa com uma citação de
São João Crisóstomo: “Não fazer os
pobres participarem dos próprios bens
é roubá-los e tirar-lhes a vida.”
No
próximo
C&N,
divugaremos
outros
trechos
importantes da nota da CNBB.
PIADINHA
O pastor evangélico discute com um
bêbado:
- Você sabia que cerveja é um
veneno?
- Bobagem! Hic... A água já matou
muito mais gente!
- O quê! Você ficou maluco?
- Não. Você sabe quantas pessoas
morreram no dilúvio?

