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

www.bancariospassofundo.org.br

Nº 2953

secretaria@bancariospassofundo.org.br

19 / março / 2014

3601-2785 ou 3601-2786

__________________________________________________________________________________________________
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

ITAÚ

II Censo da Diversidade: conhecendo
melhor a categoria bancária
Desde ontem, está disponível,
no
sítio
www.febrabandiversidade.com.br, o II Censo da
Diversidade da categoria bancária.
Com o censo, a Contraf-CUT pretende
conhecer melhor o perfil da categoria
em todo o país. Esta pesquisa
proporcionará o ajuste das ações já
existentes, e mesmo a elaboração de
outros planos de ação, que visam à
promoção da igualdade de
oportunidades dentro dos bancos.

O primeiro censo, realizado em
2008/2009, sob o nome de “Mapa da
Diversidade”, revelou o seguinte:
- As mulheres ganham menos que os
homens, mesmo com escolaridade
maior;
- Bancárias enfrentam mais
dificuldades para ascender na
empresa e já entram ganhando menos;
- Participação dos negros é baixíssima
e com permanência menor no
emprego.

SANTANDER

Na Paraíba, banco foi condenado
por asssédio moral
O Tribunal Regional da Paraíba
condenou o Santander por assédio
moral praticado por um de seus
gerentes. O banco terá que pagar uma
indenização de R$ 60 mil a uma
bancária que provou ter sido vítima de
assédio moral por parte de seu chefe
imediato.
Na ação, a colega alegou que
os problemas psicológicos dos quais
passou a padecer no banco eram
resultado das pressões que sofreu para
cumprir metas.
Estresse pós-

traumático, transtorno do pânico e
episódios depressivos são alguns dos
problemas que passaram a atingir a
bancária.
Como de costume, o
Santander defendeu-se afirmando que
não houve cobrança excessiva de
metas. Porém, a relatora do processo
confirmou que a “trabalhadora havia
sido, de fato, submetida a uma pressão
desmesurada em relação aos demais
empregados ocupantes das mesmas
funções na instituição bancária”.

GOLPE DE 1964

Os 50 anos do comício da
Central do Brasil, no Rio de Janeiro
Na
quinta-feira,
13,
representantes da CUT e demais
centrais
sindicais
brasileiras
participaram de um ato político na
estação ferroviária Central do Brasil no
Rio de Janeiro. O ato marcou os 50
anos do comício que o presidente João
Goulart realizou no mesmo local no dia
13 de março de 1964.
Os dirigentes sindicais
destacaram a atualidade das propostas
de Goulart, uma vez que as reformas
de base que ele propôs no comício reformas agrária, educacional, fiscal,

bancária e eleitoral - estão pendentes
ainda hoje. Dezenove dias depois do
comício, o presidente era derrubado
pelo golpe civil-militar.
Na matéria Reformas de base
anunciadas por Jango em 1964 ainda
seguem pendentes, publicada no sítio
da Contraf-CUT em 14/03, William
Pedreira informa que: “Somente no
primeiro dia [do golpe], 409 sindicatos,
duas confederações e seis federações
sofreram intervenção. Há casos em
que tanques de guerra foram colocados
em frente às entidades.”

Sindicato paga
ação da PLR
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região conseguiu
mais uma vitória na Justiça do
Trabalho em favor de seus
associados.
Desta vez, os
beneficiados são os funcionários do
Itaú da rua Morom. Ação trabalhista
impetrada pela entidade, para
reivindicar a média da gratificação
semestral sobre a PLR do ano de
2011, foi julgada procedente. Nesta
quarta-feira, a Secretaria Jurídica
estará repassando os cheques aos
colegas beneficiados.
SINDICATO

Torneio de Pôquer
acontece no dia 29
Como informado no C&N nº
2950, no dia 29 de março a Secretaria
de Formação, Cultura, Esporte e Lazer
estará promovendo o 1º Torneio de
Pôquer do SEEB-PF. As inscrições
estão abertas. Para mais informações,
entre em contato com o Sindicato, pelo
número 3601-2785, ou com os
diretores André Madruga e Diego Pulga,
cujos telefones são 9927-1579 e 99959975, respectivamente.
O torneio só será realizado se
um número razoável de bancários
estiver inscrito. Prestigie.
PIADINHA
O sujeito chega em casa mais cedo
e surpreende a mulher nua deitada na
cama. No mesmo instante, começa
a procurar o provável amante. Olha
debaixo da cama, nada, atras da
porta, ninguém, abre o armário e da
de cara com um rapaz louro e bonito:
- O que você esta fazendo ai? pergunta o marido, enfurecido.
- Ahn... humm... eu vim dedetizar o
armário... as traças estão comendo
todas as roupas, - gagueja o rapaz.
- Mas, pelado?
- Viu só? Já comeram a minha
também!

