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UNIBANCO

reunião, teve sua condição financeira
exposta aos demais colegas de
trabalho, e citada como “exemplo a
jamais ser seguido sob pena de
advertências
e
prejuízos
da
permanência como empregado na
agência”.
O juiz de primeiro grau aceitou
o fato de a vítima ter sofrido assédio
moral ao ter sua condição financeira
exposta aos demais colegas durante
reunião de trabalho. A sentença
considerou caracterizada a falta de
ética patronal. *TST 10/03/2009

JUSTIÇA

Ministro do STF nega liminar a
bancos e freiaCaso
calote
O Ministro do Supremo Tribunal
a argumentação fosse
Federal (STF) Ricardo Lewandowski
negou liminar na Arguição de
Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 165, ajuizada
pelos bancos. A decisão acontece um
dia após o ministro ter recebido em
audiência diversas entidades ligadas
com o tema, como o Instituto de Defesa
do Consumidor (Idec) e a Contraf/CUT.

aceita, milhares de ações judiciais que
reivindicam as perdas dos poupadores
nos planos Verão e Bresser ficariam
suspensas por tempo indefinido. De
acordo com o Idec, o tamanho do
calote dos bancos pode chegar a R$
29 bilhões. A ação e o voto do ministrorelator serão agora apreciados pelo
plenário do STF.

GOVERNO YEDA

As possíveis escutas do Piratini
Será que a RBS vai ouvir?

A governadora Yeda Crusius
(PSDB) nem pode comemorar a
aprovação do corte de ponto de
professores e policiais grevistas, na
Assembléia. O ex-ouvidor da
Segurança Pública, Adão Paiani,
apresentou, na sede da OAB escutas
ilegais, que teriam sido feitas por
membros da Secretaria de Segurança
a pedido de integrantes da cúpula do
governo. Paiani foi demitido pelo Diário
Oficial na última terça-feira.
O ouvidor teria recebido
informações e documentos que o
colocariam em rota de colisão com
assessores muito próximos da
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3601-2785 ou 3601-2786

EDITAL

Banco é condenado por expor
situação financeira de funcionária

Toda a manhã os funcionários
eram convocados a uma reunião em
que a gerência os informava “de forma
dura” que, se não atingissem as metas,
seus empregos estariam em risco.
A Quarta Turma do Tribunal
Superior do Trabalho rejeitou recurso
da União de Bancos Brasileiros S.A. –
Unibanco contra decisão da Justiça do
Trabalho da 9ª Região (PR) que o
condenou
ao
pagamento
de
indenização por danos morais no valor
de R$ 10 mil reais. O banco foi
processado por trabalhadora que, em
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governadora. A demissão de Paiani e
o anúncio da extinção da Ouvidoria da
Secretaria de Segurança Pública
indicam mais uma vez que, o principal
foco de ameaças ao governo do
Estado está no próprio Palácio.
A revista Isto É publicou matéria
neste final de semana afirmando que
a governadora Yeda Crusius (PSDB)
está cercada por todos os lados, e se
complica ainda mais com um suicídio
(do ex-assessor tucano Marcelo
Cavalcante) e pela delação premiada
de um lobista (Lair Ferst). Vamos ver
o que a mídia guasca vai nos dizer!
F o n t e : w w w. r s u r g e n t e . n e t /

Assembléia Geral
O
SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por
seu representante legal, convoca
seus associados, empregados em
empresas do ramo financeiro, dos
municípios de Passo Fundo,
Ernestina, Sertão, Água Santa,
Tapejara, Ibiaçá, Sananduva, Lagoa
Vermelha, Ibiraiaras, Ciríaco e Davi
Canabarro, para Assembléia
Extraordinária que será realizada dia
18 do mês de março de 2009, em
primeira convocação às 18 horas e
em segunda convocação às 18:30
horas, na Rua Gal. Osório, 1411,
Passo Fundo, sede deste Sindicato,
para discussão e aprovação da
seguinte ordem do dia:
1) Eleição de Delegado para o 2º
Congresso da CONTRAF-CUT;
Passo Fundo, 11 de março de 2009.
PS. Este edital foi enviado por e-mail a
todos os bancários(as) cadastrados.

FESTA

Não esqueça de
Confirmar Presença

É nesta sexta-feira a grande
festa de inauguração do novo
Sindicato dos bancários (as) de Passo
Fundo e Região. E a festa não será
boa sem os donos da casa, portanto
faça como os mais de 150 bancários
que já confirmaram a sua presença.
O novo salão, assim como o
Sindicato, já estão prontos, o coquetel
e a bebida já estão reservados, os
convidados já estão confirmando
então só falta a diversão na sexta.
BOA FESTA A TODOS E TODAS!
PIADINHA
Do lado de fora da prefeitura de
uma cidade do interior havia uma
plaqueta com os dizeres:
“Não amarre os burros aqui fora
senão eles incomodam os que estão
lá dentro.”

