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BANCO DO BRASIL - I

Diretor jurídico é afastado sob
acusação de assédio moral

Em reunião realizada na
segunda-feira, 30/11, o Conselho de
Administração do Banco do Brasil
decidiu pelo afastamento do diretor
da Diretoria Jurídica (Dijur), Joaquim
Portes de Cerqueira César.
Cerqueira César assumiu na Dijur
em 2007. De lá para cá, ele
colecionou contra si uma série de
denúncias de assédio moral
praticado sobre os funcionários do
órgão. Conforme o Sindicato dos
Bancários de Brasília, o diretor
descomissionou ou mesmo demitiu
de forma sumária vários advogados,
em contrariedade com as normas
internas do banco.
Em outubro, o Sindicato

ingressou com ação no Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região
na qual incluiu todas as denúncias.
A ação pede a condenação do banco
com o fim de “não permitir, não tolerar
e não submeter seus funcionários,
por meio de seus prepostos ou
superiores
hierárquicos,
especialmente o seu Diretor Jurídico,
Dr. Joaquim Portes de Cerqueira
César, a situações que evidenciem
assédio moral [...]”.
O Sindicato entrou também
com um pedido de liminar no TCU
(Tribunal de Contas da União) em
que solicita a suspensão dos
descomissionamentos e dos
afastamentos dos advogados.

BANCO DO BRASIL - II

Comitês de Ética vão combater a
prática do assédio moral

O fim do assédio moral foi um
dos eixos da Campanha Nacional dos
Bancários neste ano de 2009. Com
a mobilização dos funcionários durante a greve, a diretoria do BB aceitou a
inclusão, no Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho 2009/2010, de cláusula que prevê a criação de Comitês de Ética em todo o país. Esses
comitês serão formados por repre-

sentantes eleitos pelos funcionários
e atuarão no combate ao assédio
moral, com acompanhamento dos
sindicatos.
No início do ano, ao julgar ação
civil pública movida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho), a Justiça
já havia determinado ao BB a instalação de comissão com o fim de investigar o assédio moral no banco.

ITAÚ/UNIBANCO

Encontro Nacional de Dirigentes
Sindicais começa hoje, em São Paulo

Começa hoje, em São Paulo
(SP), e se estende até amanhã à
tarde, o Encontro Nacional de
Dirigentes Sindicais do Itaú/Unibanco.
Promovido pela Contraf, o encontro
reúne dirigentes sindicais de todo o
país que discutirão a continuidade da
luta pela unificação de direitos e a
garantia de emprego no processo de
fusão. Também o PAC (Programa de
Aposentadoria Complementar) estará

em debate. A pauta será a seguinte:
Quarta-feira
14:30 h: Previdência Complementar
Quinta-feira:
9:00 h - Minuta específica
14:00 h - Plano de Lutas
16:00 h - Coordenação e outros
encaminhamentos.
O diretor Carlos Henrique
Niederauer estará participando do
encontro.
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GOVERNO ESTADUAL - I

O ato público contra
o projeto de Yeda

Cerca de 5.000 sevidores públicos realizaram um grande ato público em frente ao Palácio Piratini, em
Porto Alegre, na manhã de ontem. Os
trabalhadores protestaram contra o
projeto enviado pela Governadora
Yeda Crusius à Assembleia
Legislativa que corta direitos conquistados pelas categorias da educação
e segurança.
GOVERNO ESTADUAL - II

Servidores podem
fazer greve geral

Durante o ato público em POA,
as lideranças sindicais presentes ressaltaram a necessidade da união dos
trabalhadores na luta contra o projeto
de Yeda. Convictos da necessidade
da luta, policiais militares, policiais civis e professores estão dispostos a
iniciar uma greve geral caso o projeto
não seja retirado da Assembeia
Legislativa.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEE negocia o PCC
nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, a CEE (Comissão Executiva dos Empregados)
volta a se reunir com a diretoria da
Caixa Econômica Federal para negociar o PCC. Na reunião anterior, a
CEF apresentou alguns pontos de sua
proposta que foram considerados
como retrocesso pela CEE. Na oportunidade, os dirigentes sindicais tornaram a reivindicar a jornada de seis
horas para todos os funcionários, sem
redução salarial.
PIADINHA
- Diga-me, por que motivo você quer
divorciar-se de seu esposo?
- Meu marido me trata como se eu
fosse um cão!
- Ele a maltrata? Bate em você?
- Não, quer que eu seja fiel!

