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BANRISUL

GOVERNO ESTADUAL - I

Chapa 2 representa democracia e
transparência na Fundação Banrisul
A eleição para o Conselho
Deliberativo da Fundação Banrisul já
está em andamento. As cédulasresposta enviadas pelo correio
estarão sendo aceitas até o dia 5 de
dezembro; no dia 15 acontece a
apuração. O funcionário ou funcionária
do Banrisul que não receber a cédula
até o dia 28 de novembro deve manter
contato imediato com a Fundação

através do FB Atende pelo telefone
0800 541 2614.
O movimento sindical está
apoiando a Chapa 2 que é composta
pela colega Lourdes Rossoni e os
colegas Fábio Soares Alves, Vitório
Krampe e Gilberto Leal de Aguiar. A
Chapa 2 está comprometida em
garantir a democratização e a
transparência na Fundação.

BANCO DO BRASIL - I

Em Belo Horizonte (MG), banco foi
condenado por assédio moral
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Minas Gerais condenou
o Banco do Brasil a pagar uma indenização de R$ 480 mil por danos morais a um funcionário. A sentença também obriga o BB, por antecipação de
tutela, a reintegrar o colega à comis-

são da qual ele foi destituído. Ou seja,
o funcionário deverá permanecer
comissionado até que a sentença
transite em julgado. Os juízes entenderam que o banco praticou ação ilegal ao descomissionar o trabalhador
sem uma justificativa pertinente.

BANCO DO BRASIL - II

Funcionário tem ação judicial contra
o banco por intermédio do SEEB-BH
O funcionário Fernando Antônio
Caldeira de Resende tem uma ação
judicial relativa ao anuênio na qual é
substituído processualmente pelo Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte. A diretoria do BB havia solicitado
que Fernando desistisse da ação e, diante da negativa do colega, destituiu-o
do cargo de Analista Jurídico.

Para a direção do SEEB-BH, a
condenação vem colocar ainda mais
questionamentos ao tipo de gestão de
pessoal implementado pela diretoria do
Banco do Brasil. A prática de assédio
moral tornou-se corriqueira no banco.
Os trabalhadores devem denunciar
todos os casos aos sindicatos para que
tal prática seja coibida com firmeza.

BANCO DO BRASIL - III

V Conferência de Saúde da Cassi será
realizada dia 27/11 em Porto Alegre
Na quinta-feira, 27 de novembro, em Porto Alegre, acontece a V
Conferência de Saúde da Cassi. O
evento é organizado pela Caixa de Assistência dos Funcionários do BB
(Cassi) e pelo Conselho de Usuários
do RS e será realizado no auditório
da Superintendência de Negócio, Va-

rejo e Governo do BB. Os funcionários do BB, da ativa e aposentados,
estarão debatendo, entre outros assuntos, a participação e o controle
social na caixa. Também durante o
evento será realizada a eleição para
os novos representantes do Conselho de Usuários no Estado.

Prorrogação dos
pedágios
FEEB-RS integra Comitê contrário
ao projeto de Yeda Crusius
No dia 18/11 foi criado, na Assembléia Legislativa do RS, um comitê formado por parlamentares, entidades civis e sindicais contrário à
prorrogação dos contratos dos pedágios. A Federação dos Bancários integra o Comitê representando todos
os sindicatos a ela filiados. O Comitê deverá definir ações para impedir
a aprovação do projeto enviado à AL
pela governadora Yeda Crusius.
GOVERNO ESTADUAL - II

Comitê deverá
mobilizar a sociedade
A sociedade gaúcha precisa se
unir contra a manutenção dos pedágios. Por isso, uma das principais funções do Comitê será a mobilização
da população. O Comitê fará atividades regionais com o objetivo de envolver a população e incentivá-la a se
posicionar contra a pretensão da governadora. Já está programada uma
grande manifestação nas galerias do
plenário da AL para pressionar os deputados no dia da votação do projeto.
CPI do Daer - o Comitê também deverá pressionar a AL para a criação
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que averiguará a atuação do Departamento Autônomo de
Estradas de Rodagem (Daer).
PIADINHA
Depois de certo tempo de namoro, o
casal vai pro motel para a tão esperada primeira vez. Aí a moça diz:
— Olha, você deve estar fazendo uma
idéia errada, eu não sou desse tipo.
— Não esquenta, nunca pensei mal de
você.
— Vou te confessar uma coisa... sabe
que você é o primeiro?
— Primeiro a transar?
— Não, o primeiro a não pensar mal
de mim!

