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BANRISUL - I

Assembléia hoje, às 18 horas, discute e Sobre as promoções
segunda-feira, o Banrisul didelibera sobre a minuta de reivindicações vulgouNaa abertura
do processo das proNesta quarta-feira, às 18
horas, o SEEB-Passo Fundo estará
realizando uma assembléia para a
discussão e deliberação sobre a
minuta de reivindicações a ser
apresentada à Fenaban. A
Campanha Salarial de 2009 se

aproxima e o êxito na luta pelo
atendimento das reivindicações vai
depender da participação da
categoria. Por isso, a Diretoria do
Sindicato convida bancárias e
bancários a comparerem à
assembléia.

moções regulamentares deste ano.
As vagas para cada quadro são: A
(2.347); B (12); funções diversas (104)
e Tecnologia da Informação, inluindo a
ex-BPD, (415). Os excessos de vagas
serão distribuídos, proporcionalmente,
a critério da Comissão de Promoções.
BANRISUL - II

UNIBANCO - I

Comando continuará
Banco foi condenado a pagar
o pagamento
indenização de R$ 1 milhão a ex-bancário a cobrar
Na semana passada, a FEEBA 9ª Vara do Trabalho de João
Pessoa, Paraíba, condenou o
Unibanco a pagar uma indenização de
R$ 1 milhão, por danos morais, a um
ex-bancário. O trabalhador impetrou
ação judicial por assédio moral em
virtude de a jornada de trabalho
excessiva ter lhe causado esgotamento

físico e mental. Além disso, a ação
também pedia o reconhecimento da
responsabilidade do banco pela
inclusão do nome do bancário em “lista
negra” que impôs a ele sérias
dificuldades à contratação por uma
outra empresa. O Unibanco ainda pode
recorrer da sentença.

UNIBANCO - II

“O assédio moral gera penosas
consequências à vítima”, afirmou o juiz
Na sentença em que condenou
o Unibanco, o juiz Carlos Hindemburg
de Figueiredo afirmou que o assédio
moral é “comportamento reprovável
que gera penosas conseqüências à
vítima”. O juiz ressaltou ainda que “as
consequências do assédio moral não
se restringem apenas ao âmbito
individual da vítima. Espalham-se
pela esfera que inclui aqueles que
com ela (vítima) convivem mais
intimamente, gerando potencial
desgaste, alimentado de moto
próprio”.
Por meio de um laudo resultante
de exame realizado pelo próprio
médico do banco, o juiz constatou que
o trabalhador quase tinha chegado ao
esgotamento físico e mental, o
chamado burn out. Por isso,
acrescentou na sentença: “É dever do
empregador proporcionar ao seu
empregado um meio ambiente laboral
sadio, o que inclui a obrigação de não

violar o direito à saúde do trabalhador.
O valor da indenização ficou
distribuído assim: R$ 400 mil por
assédio moral; R$ 400 mil por
obstaculização do emprego e R$ 200
mil pela violação do direito
fundamental ao lazer.

Latuff - http://www.brasildefato.com.br/v01/agencia

RS enviou ofício ao banco cobrando o
pagamento das promoções ainda neste mês de julho. O Comando do
Banrisul continuará pressionando a diretoria que o pagamento das promoções aconteça ainda antes da Campanha Salarial. No passado, o banco atrasou o pagamento, de forma proposital,
visando a evitar a participação dos funcionários na campanha.
ORIENTE MÉDIO

O Plano de Paz
proposto por Israel

Para ler sobre o Plano de Paz proposto por Israel aos palestinos, acesse
http://www.apalavralatina.org/apl/,
artigo Governo de Israel tenta corromper a solução dos dois Estados. Pelo
plano, os palestinos não terão direito de exercerem o
controle sobre
suas fronteiras e
seu espaço aéreo
e nem poderão ter
um exército.
PIADINHA
O menino grita:
- M a m ã e ,
mamãe... me leva
no circo???
- Não, filho. Se
querem te ver, que
venham aqui em
casa!

