Segunda-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

SANTANDER - I

Nº 2636

29 / novembro / 2010

3601-2785 ou 3601-2786

SANTANDER - III

Sobre a reunião do CRT realizada dia 25 Banco nega reajuste
Banco diz que vai aderir ao instrumento de combate ao assédio moral
Na quinta-feira, 25, foi realizada
uma reunião do CRT (Comitê de Relações Trabalhistas) do Santander para
a retomada do processo de negociação permanente. Foram discutidas
questões específicas dos funcionários
do banco espanhol e os representantes do Santander se comprometeram
a firmar com o movimento sindical o instrumento de combate ao assédio moral em data que ainda será definida.
A cláusula da Convenção Cole-

tiva da Categoria Bancária que trata da
prevenção de conflitos no ambiente de
trabalho determina a criação deste instrumento a partir da adesão voluntária
de sindicatos e bancos. Os bancos
que firmarem o instrumento vão se
comprometer com uma declaração
explícita de condenação a qualquer ato
de assédio além de ficarem obrigados
a instalar um canal de denúncias, com
prazo de investigação e para resposta
ao sindicato.

SANTANDER - II

As simulações de integração
tecnológica das agências do Real

Contraf cobrou a garantia de respeito aos direitos dos trabalhadores
Quanto às horas extras, os sinNa reunião do CRT, os dirigentes
sindicais cobraram do Santander o res- dicalistas denunciaram a pressão que
peito aos direitos dos trabalhadores nas vem sendo exercida sobre os bancárisimulações de integração tecnológica os para que compensem dentro do pródas agências do Real. Foi exigido que prio mês as horas prorrogadas; há funas simulações sejam negociadas pre- cionários que são obrigados a deixarem
viamente com os sindicatos, garantin- o trabalho de uma hora para outra. Os
do aos funcionários horas extras a representantes do banco afirmaram
100%, transporte e alimentação, além que a compensação deve ser feita de
de um dia de folga como abono. O ban- forma planejada entre o funcionário e o
co ficou de responder em breve à soli- gestor e que será repassada orientacitação.
ção a respeito aos administradores.
ITAÚ/UNIBANCO

No Rio, banco demitiu bancária próximo
da aposentadoria e teve que reintegrá-la
No Rio de Janeiro, em fevereiro
deste ano, o longo tempo de dedicação
da bancária Lúcia de Freitas Bruno dos
Santos ao ItaúUnibanco foi desprezado pelo banco. Ela foi demitida mesmo estando perto de se aposentar. O
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro procurou, através do diálogo e da
negociação, reintegrar a colega. O banco, porém, não cedeu e o Sindicato se
viu obrigado a recorrer à Justiça.
No dia 25 de outubro, a 48ª Vara
do Trabalho determinou a reintegração
de Lúcia ao trabalho. O ItaúUnibanco

manteve-se
intransigente
e
descumpriu a ordem judicial. O SEEBRJ, então, denunciou o banco à Justiça e, no dia 22 de novembro, a colega
finalmente era reconduzida a seu posto de trabalho.
Essa decisão judicial é mais
uma vitória da categoria bancária. O
Judiciário deixou claro que a cláusula
25ª da Convenção foi desrespeitada
pelo banco. Essa cláusula garante
estabilidade à bancária ou bancário
que estiver a dois anos da aposentadoria, integral ou proporcional.

de 7,5% para todos

Ainda na reunião do CRT do dia
25, a Contraf-CUT cobrou uma resposta quanto ao pedido de extensão do reajuste de 7,5% a todos os funcionários, como o fizeram outros bancos. Os
representantes do Santander arguiram
que “Não há espaço” para tanto. Na
página do Sindicato na Internet, seção
Notícias por categoria/Bancos Privados, pode ser lido um relato completo
sobre a mais recente reunião do CRT.
SINDICATO

Convênio com
nutricionista

Na área da nutrição, o SEEBPasso Fundo e Região mantém convênio com a nutricionista Jane Maria
Bonamigo. Todos os conveniados podem ser consultados na página do Sindicato na Internet, seção Convênios.
PIADINHA
O médico estava namorando uma enfermeira, que acabou engravidando.
Para evitar um escândalo familiar - o
médico era casado -, combinaram que
ela voltaria a sua cidade, em Minas, e
ele cobriria as despesas.
- Como vou avisá-lo quando o bebê
nascer ?
- Para mantermos o segredo, mande
um postal dizendo apenas “Pão de
queijo”.
Alguns meses passaram. Um dia, o
médico chegou em casa e a esposa
disse:
- Você recebeu um cartão postal de Minas Gerais e eu não consigo entender
o siginificado da mensagem.
Ele leu o cartão e caiu, vítima de violento ataque cardíaco. Levado à emergência do hospital, o cardiologista perguntou à mulher:
- Aconteceu algo que possa ter causado o enfarte?
- Foi tão de repente, doutor. Ele caiu
depois de ler a mensagem deste cartão. Diz: “Cinco pães de queijo, três
com salsicha e dois sem”.

