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Assembléia amanhã, às 18 horas,
delibera sobre a instalação das CCV
co Itaú de nossa cidade. Na pauta, a
discussão e deliberação sobre a instalação das Comissões de Conciliação
Voluntária (CCV) na base do sindicato.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Seminário Saúde Caixa: desafios será
realizado na sexta-feira, 5, em POA

A FEEB-RS já solicitou o abono do ponto para os delegado sindicais
Acontece na próxima sexta-feira, - Apresentação do Plano (breve históri05/12, em Porto Alegre, o Seminário co);
Saúde Caixa:desafios. Dirigentes e de- - Custeio e credenciamento do Saúde
legados sindicais da CEF estão convi- Caixa;
- Critérios de autorização para procedidados a participarem o evento.
Organizado pelo GT-Saúde Cai- mentos adotados pela Auditoria e avaliação da gestão no Estado.
xa, o seminário terá a seguinte pauta:
SANTANDER - I

Em Rondônia, banco tem que readmitir
bancário portador de LER/DORT
No dia 28 de fevereiro, o
Santander demitiu um funcionário portador de doença ocupacional. No dia
19/11, a 4ª Vara do Trabalho de Porto
Velho (RO) determinou que o banco o
reintegre a seu quadro de funcionários.
Com 20 anos de empresa, o colega

teve que se afastar várias vezes do trabalho por problemas de LER/DORT
gerados pelas péssimas condições de
trabalho que o banco lhe impunha. O
banco foi condenado também a pagar
ao trabalhador uma indenização no valor de R$ 25.000,00 por danos morais.

SANTANDER - II

“O trabalho não pode ser uma
máquina de moer gente”

Banco dispensou “o obreiro como se
O juiz que determinou a reintegração do trabalhador ao Santander,
Dr. Sebastião Abreu de Almeida, argüiu, em sua sentença, que:
“O trabalho não pode ser uma
máquina de moer gente e a
exploração do trabalho sem as
cautelas devidas para evitar danos
previsíveis em uma atividade com
histórico de lesões por esforço
repetitivo denota culpa da reclamada
pelos danos sofridos pelo obreiro. Pior
que isso é que não só não adotou a
reclamada qualquer medida efetiva

o homem fosse insumo descartável”
para prevenir o mal que atingiu o
obreiro ou tratá-lo adequadamente,
como ainda tentou a reclamada
dispensar o obreiro, descartando-o,
como se o homem fosse insumo
descartável”.
E o juiz acrescentou ainda: “O
Direito do Trabalho tem como pilar a
dignidade da pessoa do trabalhador,
o que significa repulsa à coisificação
do homem como expressão da
dignidade da pessoa humana, pois o
homem é fim e não meio em um
Estado Democrático de Direito”.
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ITAÚ

Amanhã, 03/12, às 18 horas, o
Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região realizará uma assembléia
específica com os funcionários do Ban-
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MOVIMENTO SINDICAL

5ª Marcha da Classe
Trabalhadora

Nesta quarta-feira, 3, acontece,
em Brasília (DF), a 5ª Marcha Nacional da Classe Trabalhadora. A Marcha
é organizada conjuntamente pela CUT
e outras cinco centrais sindicais: CTB,
UGT, Nova Central, Força Sindical e
CGTB. O tema deste ano é “Desenvolvimento com Valorização do Trabalho” e faz parte da luta em defesa do
emprego e da renda contra a crise financeira internacional.
SANTA CATARINA

Solidariedade

Sindicatos de bancários de todo
o país também estão engajados na
campanha de solidariedade às vítimas
das chuvas torrenciais em Santa
Catarina. Assim, conclamamos bancárias e bancários a colaborarem,
preferencialmente, depositando na
conta 80.000-7, agência 3582-3, do
Banco do Brasil. A doação de víveres
e de outros artigos é também
benvinda. Porém, como demanda
transporte até os locais mais atingidos, implica em custo elevado para
que a ajuda chegue ao destino.
HSBC

Contra as demissões
Na quinta-feira, 27, aconteceram
protestos dos bancários contra as demissões no HSBC em várias cidades
do país. Em Minas Gerais, o SEEBBH retardou em uma hora a abertura
de quatro agências da capital. No Rio
de Janeiro, o SEEB-Niterói paralisou o
HSBC Plaza, no centro da cidade, por
duas horas. Somente no mês de novembro, o HSBC demitiu 380 bancários em todo o país.
PIADINHA
O marido, chateado, pergunta:
— Querida por que você esta usando
a aliança no dedo errado?
E ela:
— Porque me casei com o homem
errado!

