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SERVIÇOS GRATUITOS

Passo Fundo sedia V Colóquio
Nacional: Memória, verdade e justiça
De 17 a 20 de abril deste ano
Passo Fundo sediará o V Colóquio
Nacional de Direitos Humanos, com o
tema “Memória, verdade e justiça”.
A proposta do Colóquio se
insere no contexto da Agenda Nacional
de Direitos Humanos, demandada já de
longa data. A idéia é fortalecer a criação
da Comissão Nacional da Verdade,
instituída pelo Congresso Nacional, sob
a forma de Projeto de Lei.
A referida Comissão, ainda que
não responda suficientemente aos
anseios de setores significativos da
sociedade brasileira, trata-se de um
importante passo, somado à abertura
dos arquivos da ditadura e à justiça às
vítimas de violações de direitos
humanos. Neste sentido, o V Colóquio
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visa debater de forma ampla, aberta e
plural sobre os três eixos que lhe dão
título, a fim de comprometer os seus
participantes com a luta por sua
efetivação no cotidiano de todas as
pessoas.
O evento é promovido pela
Comissão de Direitos Humanos de
Passo Fundo (CDHPF), com a copromoção de entidades como Ifibe, Itepa,
Imed, UPF e Notre Dame.
As inscrições podem ser feitas,
até o dia 09 de abril, no site
www.cdhpf.org.br. Para quem desejar
certificação o custo é de R$ 20,00
( participante) e R$ 40,00
(comunicador). Sem a certificação, a
entrada é franca, bastando preencher o
formulário no site. Participe!

Bancos não
informam clientes
Os bancos são obrigados, por
determinação do Banco Central, a
oferecer uma série de serviços
gratuitos aos clientes. Este e outros
direitos, no entanto, muitas vezes não
são conhecidos pelos consumidores,
o que pode resultar em gastos
desnecessários.
Entre os direitos estão o
fornecimento de um cartão de débito,
a realização de até quatro saques
mensais e a retirada de dois extratos.
Um teste feito recentemente pelo
Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor) comprovou que
nenhum
banco
informa,
espontaneamente, sobre a existência
dos serviços gratuitos e todos
concedem cheque especial sem o
cliente ter solicitado. E a novidade?

BANCO DO BRASIL

Em Brasília, Justiça condenou o banco
a pagar R$ 600 mil por assédio moral
Para o TRT de Brasília, o assédio moral acabou se tornando uma
“verdadeira ferramenta de gestão nas unidades do banco”
O Banco do Brasil foi banco pelo Ministério Público do
condenado a pagar R$ 600 mil de Trabalho, relata inúmeras práticas de
indenização por danos morais coletivos. assédio moral, como retaliação a
A sentença, da qual o BB ainda pode grevistas, isolamento de um portador do
recorrer, foi prolatada pelo Tribunal vírus HIV de seu ambiente de trabalho
Regional do Trabalho de Brasília e interrupção da liçença-maternidade e
afirma que o assédio moral se “atos de humilhação e constrangimento”
transformou numa “verdadeira a quatro funcionários, “que perderam
ferramenta de gestão nas unidades do comissões” e se viram compelidos a
banco”. A ação, interposta contra o pedir aposentadoria, entre outros.
BANRISUL

Lista de promoções regulamentares
será divulgada hoje
O Banrisul divulga hoje (05), a
relação de banrisulenses que
receberão
promoções
regulamentares.O pagamento das
promoções será efetuado na folha do
dia 25 de abril.
De acordo com informações do

Banco, cerca de 2.800 funcionários
serão beneficiados pelas promoções.
A antecipação do pagamento das
promoções foi um dos temas
negociados com o Banco, durante as
negociações
específicas
da
Campanha
Salarial
2011.

PONTO ELETRÔNICO

Portaria 1.510/2009
já está vigor
Nesta terça-feira, 02, começou a
obrigatoriedade do cumprimento da
Portaria 1.510/2009 para as
empresas que exploram atividades
na indústria, no comércio em geral,
no setor de serviços, incluindo, entre
outros, os setores financeiro.
A legislação brasileira determina
que toda empresa com mais de dez
funcionários adote, até setembro,
uma das três modalidades de ponto:
manual (escrito), mecânico (cartão)
ou eletrônico.
As empresas poderão, também,
adotar sistemas alternativos de
controle eletrônico da jornada, desde
que autorizados por convenção ou
acordo coletivo de trabalho, algo que
o SEEB não irá propor à categoria.
PIADINHA
O coelhinho fala para a coelhinha:
-Vamos dar uma?
-Como??? -Vamos dar outra?

