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ASSÉDIO MORAL

bancos se comprometem a declarar
explicitamente condenação a
qualquer ato de assédio e
reconhecem que o objetivo é alcançar
a valorização de todos os
empregados, promovendo o respeito
à diversidade, à cooperação e ao
trabalho em equipe, em um ambiente
saudável. A Fenaban realiza uma
avaliação semestral do programa,
com a apresentação de dados
estatísticos
setoriais.

NEGOCIAÇÕES ESPECÍFICAS

Santander frustra trabalhadores
O Santander se recusou na
quinta-feira (22) a negociar emprego,
fim da rotatividade e Plano de Cargos
e Salários (PCS), durante reunião do
Comitê de Relações Trabalhistas
(CRT), em São Paulo.
Outras
reivindicações
discutidas, como a melhoria das
condições de trabalho, a redução das
taxas de juros e a isenção de tarifas
para funcionários e aposentados,
também não trouxeram avanços,

frustrando ainda mais os dirigentes da
Contraf-CUT, federações e sindicatos.
Pesquisa feita pela ContrafCUT e Dieese, mostra que no primeiro
semestre deste ano a remuneração
média dos admitidos foi de R$
2.708,70 e a dos desligados de R$
4.193,22, o que significa uma redução
de 35,40%.
O Santander recusou todas as
demandas apresentadas, alegando
que as mesmas são para públicos.

JUSTIÇA

BB é impedido de descomissionar
trabalhador no DF
O juiz Francisco Luciano de
Azevedo Frota, da 3ª Vara do Trabalho
de Brasília, deferiu liminar
determinando que o Banco do Brasil
se abstenha de promover, sem justo
motivo, por mero ato de gestão, o
descomissionamento e a redução do
salário de um funcionário da empresa,
bem como de praticar qualquer outro
ato imotivado, inclusive transferência,
que altere as suas condições atuais
de trabalho, até o julgamento final da
ação trabalhista principal.
Caso descumpra a decisão, o
banco pagará uma multa diária de R$
3 mil ao trabalhador.
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PROJETO DE LEI

Contraf-CUT e bancos renovam
acordo de combate ao assédio moral
A Contraf-CUT assina nesta
terça-feira (27), às 11h, com diversos
bancos o novo acordo de combate ao
assédio moral. O documento será
renovado na sede da Fenaban, em
São Paulo.
Os
bancos
que
já
confirmaram adesão são: Itaú,
Bradesco, Caixa Econômica Federal,
Santander, HSBC, Safra, BIC,
Votorantim, Citibank e pela primeira
vez o Banco do Brasil.No acordo, os

Nº 2828

Na ação principal, o autor
postula o pagamento das 7ª e 8ª horas
trabalhadas, por entender enquadrado
na jornada especial dos bancários
prevista na CLT e alega que o BB vem
praticando assédio contra os seus
empregados com o objetivo de forçálos a desistir ou a renunciar aos
direitos por eles pleiteados
judicialmente.
O juiz apontou que a
documentação da inicial indica que
essa política de descomissionamento,
adotada como retaliação, já foi
denunciada com protestos públicos
contra a prática, acatando a petição.

Um ataque ao
trabalho decente
Em audiência pública
realizada na quinta-feira (22), na
Câmara dos Deputados, em Brasília,
a CUT afirmou ser contrária ao
Projeto de Lei nº 4.330/04, de autoria
do deputado federal Sandro Mabel
(PMDB-GO), com substitutivo de
Roberto Santiago (PSD-SP). A CUT
destacou que o projeto joga a favor
da precarização.O texto inicial de
Mabel permitia a terceirização no
setor público e também nas
atividades-fim (principais) do setor
privado, algo atualmente proibido pela
legislação trabalhista.
Outro ponto mantido no
projeto e com o qual a CUT não
concorda é a responsabilidade
subsidiária. De acordo com o termo,
a empresa contratante está livre de
qualquer responsabilidade ou
fiscalização do MT ou qualquer órgão.
FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

De 28/11 à 01/12 em
Porto Alegre
De 28 de novembro a 1º de
dezembro, milhares de ativistas,
líderes comunitários, jovens, grupos
religiosos, sindicatos, músicos e
acadêmicos vão se concentrar em
Porto Alegre para o primeiro Fórum
Mundial
Social
dedicado
exclusivamente à Palestina.
O FSM Palestina Livre é uma
expressão por justiça e liberdade em
oposição à hegemonia neoliberal, o
colonialismo e o racismo através de
lutas sociais alternativas para
promover a igualdade e soberania
dos povos.
PIADINHA
Dois caras resolvem tomar uma
cervejinha. Um deles recomenda ao
garçom: - Copo limpo, viu? O garçom
volta com uma cerveja e dois copos
e pergunta: - Quem pediu copo limpo?

