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PÓS-GRADUAÇÃO

Sindicato promove coquetel com as
Convênio dá 20% de
desconto
bancárias na quinta-feira, 28, às 17:30 h
Para
marcar
o
Dia
Internacional da Mulher, que
transcorreu a 8 de março, a Secretaria
de Formação, Esporte, Cultura e
Lazer vai promover um coquetel com
as colegas bancárias. O evento
acontece na quinta-feira, 28, a partir

das 17:30 horas, na sede da entidade.
Como não haverá custos para as
bancárias e para que possa preparar
a infra estrutura adequada para o
coquetel, a secretaria pede que as
colegas confirmem presença até o
final da tarde de hoje

BRADESCO

Na Paraíba, banco terá que indenizar
bancário que fazia transporte de valores
O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) condenou o Bradesco a pagar
uma indenização de R$ 30 mil a um
bancário que fazia transporte de
valores. A intenção do Bradesco em
conter despesas e, com isso, aumentar
seus lucros, ficou patente neste caso.
O bancário era obrigado a fazer esse
serviço sem que, ao menos, o banco

fornecesse escolta armada.
Apesar de rebaixar o valor
inicialmente pedido pelo bancário, que
era de R$ 100 mil, o TST manteve a
decisão de primeira instância,
considerando que a situação a que foi
exposto o trabalhador "com certeza
constitui um agravante a mais para a
insegurança já existente".

BANCO DO BRASIL

No Dia Nacional de Luta, aconteceram
paralisações por todo o país
Na quarta-feira, 20, os
funcionários
do
Banco do Brasil realizaram mais um
Dia Nacional de Luta para protestar
contra o novo plano de funções
comissionadas da instituição. Por
todo o país, os trabalhadores
paralisaram agências e órgãos do
banco e aproveitaram também para
denunciar as péssimas condições de
trabalho a que estão submetidos . A
falta de funcionários, que implica em
sobrecarga de trabalho muito além do
suportável, e o assédio moral, que se
tornou contumaz na cobrança pelo
cumprimento de metas, conformam
um ambiente de trabalho adoecedor.
Em Passo Fundo, as
paralisações
contaram
com
expressiva
participação
dos
funcionários das agências Bairro São
Cristóvão e Bairro Vera Cruz que
iniciaram o atendimento ao público

somente às 11 horas.
No sítio www.contrafcut.org.br,
seção ramo financeiro/bancos/banco
do brasil, pode ser lida ampla cobertura
do Dia Nacional de Luta.

O SEEB Passo Fundo e
Região e as Faculdades João Paulo
II acabam de assinar um convênio
para os três cursos de pósgraduação que a instituição oferece.
Os cursos são “Constitucionalismo
Contemporâneo e Novos Direitos”,
“Direito Empresarial” e “MBA em
Gestão de Negócios e Pessoas”.
As aulas, que serão
quinzenais, começam em maio de
2013 e o desconto oferecido aos
bancários e seus dependentes será
de 20% no valor das mensalidades
de todo o curso.
O corpo docente dos cursos
é formado por Mestres, Doutores e
Pós-Doutores e este já é o segundo
convênio fechado entre a instituição
de ensino e o SEEB.
As inscrições podem ser
feitas através do site da faculdade
que é o www.fjp.edu.br, ou
diretamente na instituição que fica na
rua Fagundes dos Reis, 201, no
centro de Passo Fundo. O telefone é
o 54 3046-0914.
Maiores informações também
podem ser obtidas junto ao Sindicato
dos Bancários, através do 36012785, ou com seus diretores.

