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SINDICATO

Contraf solicita à Fenaban a instalação
imediata das mesas temáticas
Na sexta-feira, 5, a Contraf
(Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) remeteu ofício à Fenaban em que solicita
a instalação imediata das mesas
temáticas acordadas na Campanha
Salarial 2010. Pela Convenção Cole-

Nº 2630

tiva de Trabalho 2010/2011 da categoria bancária, banqueiros e trabalhadores ficaram compromissados com
a formação de mesas para o debate
dos seguintes temas: saúde do trabalhador, terceirização, igualdade de
oportunidades e segurança bancária.

Sobre os convênios
Os convênios firmados pelo
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região, que garantem benefícios aos associados da entidade e
a seus dependentes, podem ser consultados no endereço eletrônico
www.bancariospassofundo.org.br,
seção convênios.
TRABALHO

SANTANDER

Salário mínimo teria

Em São Paulo, bancários protestaram
que valer R$ 2.132,09
contra práticas antissindicais do banco Valor atual é 4,18 vezes menor
Na sexta-feira, 5, o SEEB-São
Paulo organizou manifestações no
Santander. O objetivo dos bancários
foi protestar contra as práticas
antissindicais do banco e perseguições
e demissões de funcionários. Os protestos ocorreram na Torre do Santander
e nos prédios Casa 1, 2 e 3. Neste último, onde trabalham 2.500 funcionários, aconteceram paralisações a cada

15 minutos. "Nós conversamos com
os funcionários para esclarecer sobre
o motivo da manifestação. O Santander
tem práticas recorrentes contra o Sindicato e o direito de greve dos trabalhadores, que é garantido pela Constituição", afirmou o diretor do SEEB-SP,
Marcelo Sá. O diretor ressaltou ainda
a participação e o apoio dos funcionários ao protesto.

BANCO DO BRASIL

Banco terá que indenizar ex-funcionária
que foi assediada para cumprir metas
O TST (Tribunal Superior do
Trabalho) condenou o Banco do Brasil a indenizar, em R$ 100 mil, uma
ex-funcionária que sofreu assédio
moral para cumprir metas. A trabalhadora impetrou ação na qual informou que sofria pressões do gerente
e de seus prepostos para atingir metas determinadas pelo banco. Ela
relatou ainda que era tratada de forma autoritária e desrespeitosa e que,
quando houve uma reforma no prédio da agência onde estava lotada,
ao perguntar ao gerente onde iria trabalhar, ele teria respondido que “se
dependesse dele, ela deveria ficar no
banheiro”.
Matéria publicada sobre o processo na página do TST na Internet,
informa que o relator, ministro Alberto
Bresciani, considerou que “a sujeição da ex-funcionária a tais práticas

comprometeu a sua imagem perante
os colegas de trabalho, desenvolvendo um sentimento negativo de incapacidade profissional.” Também conforme essa matéria, o relator “ressaltou ainda que, segundo a doutrina, o
assédio moral provoca danos os
mais variados à saúde da vitima, que
passa a ter pesadelos, pensamentos
repetitivos e baixa auto-estima, por
exemplo. Nesse contexto, explicou
Bresciani, incumbia ao empregador
respeitar a consciência do trabalhador, zelando pela sua saúde mental e
liberdade de trabalho, abstendo-se de
práticas que importem exposição a situações vexatórias e degradantes.
Mais detalhes sobre a ação e a
decisão do TST, podem ser consultados acessando a página http://
www.tst.gov.br/, seção notícias,
mês de outubro, dia 25.

Atualmente, o salário mínimo é
de R$ 510,00. Mas, conforme estudo do Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos), o salário mínimo teria que valer 4,18 vezes mais,
R$ 2.132,09. Este é o valor necessário, segundo o departamento, para
que o brasileiro possa pagar suas
despesas básicas. Conforme estabelecido pela Constituição, o salário
mínimo deve atender às necessidades vitais do cidadão e de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.
No mês de outubro, 46,53% do salário mínimo, em média, eram necessários para bancar os gastos com a
cesta básica.
PIADINHA
Pelo telefone:
- Oi, minha rainha! Tudo bem, meu
amor? Que bom... As crianças estão
bem? Perfeito. Almoçaram tudo?...
Sim?... Ótimo! Me conta, amor, o que
cozinhaste hoje?...Uau! Bife à
milanesa! Meu prato preferido! Por
isso te adoro...e, me diz, tudo tranquilo
em casa?...Sim? Escuta, me prometes que hoje à noite vais colocar o
baydoll preto, aquele totalmente transparente... Sim? Obrigado coisinha linda, por isso te amo tanto... Daqui a
pouco te vejo sim, meu amor.
Agora...me chama a patroa, ok?

