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ITAÚ/UNIBANCO - I

Em Santos (SP), agência foi paralisada
em protesto contra o assédio moral

Na terça-feira da semana passada, 18, o SEEB-Passo Fundo paralisou, por mais de meia hora, a agência do Santander/Real de Passo Fundo em protesto contra o assédio moral praticado pelo gerente da mesma
sobre seus funcionários. Após um
pedido de negociação por parte da Superintendência de Relações de Trabalho do banco, a diretoria do sindicato
liberou a abertura da agência.
No dia seguinte, foi a vez do Sindicato dos Bancários de Santos (SP)
também adotar uma ação mais incisiva no combate ao assédio moral. A

agência do Itaú/Unibanco do Embaré
foi paralisada durante o dia inteiro. Os
bancários protestaram contra o assédio moral e a demissão arbitrária
de uma gerente. A colega foi demitida mesmo sendo portadora de doença ocupacional resultante do acúmulo
de tarefas e das metas abusivas a ela
exigidas pelo banco, com uma grande dose de assédio praticado pelos
seus superiores.
As ações dos sindicatos de Passo Fundo e de Santos dão o tom de
como o movimento sindical passará a
agir no combate ao assédio moral.

ITAÚ/UNIBANCO - II

Gerente de plataforma exige dedicação
em tempo integral ao banco

“Todos têm que estar plugados 24h, sem dormir, nem que para isso tomem
remédios como eu”, disse, em reunião com gerentes de agências da região
Já na primeira reunião que deste ano e Correia ainda desdenha
realizou, neste mês, com 12 gerentes da atuação de seus gerentes. “Todos
de agências da região de Santos, o têm que estar plugados 24horas,
gerente de plataforma do Itaú/ sem dormir, nem que para isso
Unibanco, Marcelo Alexandre Tavares tomem remédios como eu”, ainda
Correia, não perdeu tempo e partiu chegou a exigir na reunião.
Assim como o SEEB-Passo
para o assédio moral. Correia afirmou
que toma remédios, não dorme e que Fundo, que denunciou o assediador
não aceitaria ver os gerentes do Santander/Real à Delegacia
dormirem tranquilos diante da posição Regional do Trabalho, o sindicato de
em que estão - para ele, ridícula. O Santos também tomará medidas
Itaú/Unibanco lucrou nada menos que jurídicas contra o gerente de
R$ 3,230 bilhões só no 1º trimestre plataforma do Itaú/Unibanco.
MOVIMENTOS SOCIAIS

CMS chama assembléia para o dia 31

A (CMS) Coordenação dos Movimentos Sociais convocou uma assembléia geral para o dia 31/05, em
São Paulo. Os 2 mil militantes de todo
o país esperados na assembléia vão
discutir e aprovar um documento que
norteará as ações dos movimentos
sociais nos próximos anos. Um esboço do documento já está sendo elaborado pela direção da CMS e inclui
cinco eixos temáticos: “Soberania Na-
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cional”, “Desenvolvimento”, “Democracia”, “Mais Direitos ao Povo” e “Solidariedade”. A prioridade será, entre
outros pontos: valorização do mundo
do trabalho; defesa do pré-sal 100%
para o povo brasileiro; universalização
da internet banda larga, com o fortalecimento do papel da Telebrás; democratização da comunicação, com
o combate aos monopólios privados
e o fim das patentes de remédios.
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SINDICATO

Convênio com a
Comunicare

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou convênio com a Comunicare Audiologia e
Fonoterapia Ltda. Na aquisição de
aparelhos auditivos, bancárias e bancários filiados à entidade, e seus dependentes, terão o benefício de 15%
de desconto à vista ou parcelamento
em 12 vezes sem juros. A Comunicare
está localizada na rua Teixeira Soares,
nº 1075/1103, centro. O telefone para
contato é (54) 3045-5658.
A página do Sindicato na Internet,
seção Acordos e Convenções,
disponibiliza uma relação dos convênios mantidos pela entidade.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Os delegados
sindicais eleitos
Na semana passada, de 17 a 21,
foi realizada a eleição para a renovação do quadro de delegados sindicais
da Caixa Econômica Federal da base
territorial do SEEB-Passo Fundo e
Região. A seguir, os eleitos:
Gilda Elisabeth Fontanelli - Reret
Passo Fundo-7779
Sybill Clarissa Andrades Clamer agência Sananduva-1895
Márcia Elisa Vanzo - agência Passo
Fundo-0494
Alberto Parenti Neto - Superintendência Regional-2617
Ênio Guareschi - Redur-7734
Eliane da Rosa - agência Praça Marechal Floriano - 1593.
PIADINHA
Quando chega um paciente babando e
fazendo sons esquisitos no consultório
do neurologista, ele exclama:
- Ai, meu Deus! O que eu faço?
Já quando chega um paciente babando
e fazendo sons esquisitos no
consultório do neurocirurgião, ele
exclama:
- Ai, meu Deus! O que foi que eu fiz?

