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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

SINDICATO

Jantar em Lagoa
Negociação de amanhã discute saúde,
condições de trabalho e assédio moral Vermelha será amanhã
A primeira rodada de
negociação da Campanha Nacional
dos Bancários 2013 acontece
amanhã, 8. Os temas a serem
discutidos entre o Comando Nacional
dos Bancários e a Fenaban são
saúde, condições de trabalho e

assédio moral.
O diretor Dário Delavy,
funcionário do Banco Santander
estará participando da negociação
representando o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
no Comando.

BRADESCO

Em São Paulo, banco é obrigado a
reintegrar gerente soropositivo
O Tribunal Superior do
Trabalho (TST) ordenou ao Bradesco
a reintegração ao trabalho de um
gerente soropositivo. O colega
acumulava 12 anos de banco em
2005, quando foi demitido no mesmo
dia em que recebeu os resultados de
exames que comprovaram ser ele
portador do vírus HIV. Desde lá, ele
vinha tentando a reintegração.
Em sua defesa, o banco
alegava que a demissão não fora
discriminatória, porque não teria
havido tempo hábil para se desfazer

do trabalhador por conta disso. O
TST deixou claro, porém, que, "No
caso concreto, inexiste prova no
sentido de que a dispensa se deu por
ato diverso, de cunho disciplinar,
econômico ou financeiro".
Quando retornar ao trabalho,
o gerente terá direito a usufruir de
todas as vantagens e adicionais a que
teria direito caso estivesse
trabalhando em todos esses anos. O
Bradesco ainda terá que pagar uma
indenização adicional, por danos
morais, de R$ 20 mil.

ESTADOS UNIDOS

Espionagem não visa só o terrorismo,
afirmou jornalista estadunidense

Amanhã, às 20 horas, na sede
da AABB de Lagoa Vermelha, o SEEBPasso Fundo promove um jantar de
confraternização da categoria
bancária. Estão sendo convidados
bancários e bancárias daquela cidade
e também de Ibiraiaras, Ciríaco e David
Canabarro.
Participe. Entre em contato
com diretores do SEEB-PF e garanta
seu ingresso até o início da tarde de hoje.

TERCEIRIZAÇÃO

Contra o PL 4330
Manifestações de ontem ocorreram
em frente a entidades empresariais
No dia de ontem, as centrais
sindicais brasileiras realizaram
manifestações e atos públicos de
repúdio ao PL 4330 em frente às
entidades empresariais, Fiesp, CNI,
etc. nas capitais dos Estados.
Em Porto Alegre, desde cedo
da manhã até às 10:30 horas, a
manifestação aconteceu em frente ao
complexo da Fiergs-Ciergs-Sesi-Senai
na avenida Assis Brasil. No início da
tarde, os dirigentes sindicais se
concentraram
em
frente
à
Fecomércio-RS na avenida Alberto
Bins. E, às 17 horas, o protesto
ocorreu no Trensurb, quando os
sindicalistas liberaram as catracas por
cerca de duas horas. Os
usuários que embarcaram
durante aquele período não
precisaram pagar o bilhete.
Os diretores Setembrino
Dal Bosco e Nelson
Fazenda participaram das
atividades contra o PL
4330 em POA.

O jornalista Glen Greenwald falou ao Senado brasileiro no dia de ontem
O jornalista Glen Greenwald,
que publicou as informações
repassadas por Edward Snowden
sobre o esquema de espionagem do
governo dos Estados Unidos, deu
depoimento ao Senado brasileiro no
dia de ontem. Greenwald afirmou
ter provas de que Barack Obama
usa a espionagem não somente para
o combate ao terrorismo, mas
também para obter vantagens
comerciais e tecnológicas para
suas grandes empresas.
O
jornalista disse ainda que possui 20
mil documentos repassados por
Snowden que estão pendentes de
http://www.zapiro.com/cartoon/ - 01-06-2013
estudo.

PIADINHA
Um bêbado diz a outro:
- Eu sou Jesus.
E o outro pergunta:
- Quem te disse isso?
- Foi Deus.
- Eu não disse isso, não!

