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SINDICATO

Locação do salão de eventos para os
meses de setembro/outubro é suspensa
A Diretoria Executiva do
SEEB-Passo Fundo e Região
deliberou pela suspensão da locação
do Salão de Eventos para os meses
de setembro e outubro deste ano.
Mais especificamente, a locação
estará suspensa do dia 07/09 ao dia
27/10. A decisão foi tomada tendo em

vista a Campanha Nacional dos
Bancários que transcorre geralmente
nesse período e que demanda a
realização de assembleias no salão.
Assim, os pedidos de locação para o
período citado, que poderiam ser
feitos já a partir da quinta-feira, 07, não
serão aceitos.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Encontros estaduais do BB e CEF
acontecem dia 23/05 em Porto Alegre

Os encontros estaduais dos
funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa Econômico Federal serão
realizados dia 23 de maio, sábado,

em Porto Alegre. O Sindicato vai
garantir transporte e alimentação aos
colegas interessados em participar
dos encontros na capital.

ITAÚ - I

Ex-gerente, que padece da síndrome
de burnout, ganhou ação judicial

Uma ex-gerente operacional
do Itaú, que padece de síndrome de
burnout, ganhou ação judicial contra
o banco. O Itaú terá que pagar uma
indenização de R$ 60 mil à
trabalhadora. A síndrome de burnout
é um transtorno psicológico oriundo
de esgotamento profissional
resultante de estresse e de
depressão prolongados.
Conforme o Tribunal Superior
do Trabalho (TST), em sua

reclamação trabalhista, a bancária
“afirmou que, ao invés de adotar
políticas preventivas, o banco
impunha metas de trabalho
progressivas
e
crescentes,
estipulava prazos curtos e
insuficientes para a realização de
várias atividades simultâneas e
cobrava outras medidas que fizeram
com que, ao longo dos anos, seu
trabalho se tornasse "altamente
estressante" e nocivo à saúde”.

ITAÚ - II

O que diz a decisão do TST que condenou
o banco a pagar indenização à ex-gerente
O TST reformou decisão do
Tribunal Regional do Trabalho do
Paraná que havia rebaixado para R$
10 mil a indenização à ex-gerente,
que, em primeira instância, havia sido
fixada em R$ 30 mil. O valor da
indenização foi elevado para 60 mil
reais pelo ministro José Roberto
Freire Pìmenta.
Conforme informou o TST, em

sua decisão o ministro alegou que “o
valor arbitrado não atendeu à
gravidade do distúrbio psicológico da
trabalhadora” e que “a reparação deve
ser imposta levando-se em
consideração a gravidade do ato lesivo
praticado, o porte econômico do
empregador, a gravidade da doença e
a necessidade de induzir a empresa a
não repetir a conduta ilícita”.

BANCO DO BRASIL

Cassi: negociações
começaram ontem

A mesa de negociações que
discute a Cassi teve sua primeira
reunião ontem. Participam da mesa,
além da Contraf-CUT, entidades
associativas do funcionalismo tais
como Anabb, Aafbbm, Federação dos
Aposentados-Faabb, Afabb- SP e a
Contec. Essa primeira reunião
limitou-se aos debates, sem que
fossem apresentadas propostas para
a solução dos problemas da caixa de
assistência. A segunda reunião foi
marcada para o dia 19.
VIETNAM

Há 40 anos, os EUA
eram expulsos do país
Há 40 anos, no dia 30 de abril
de 1975, o povo de um pequeno país
do sudeste asiático, de pouco mais
de 300 mil km² de área, expulsava de
seu território as forças armadas
invasoras pertencentes à maior
potência militar que a humanidade já
conheceu.
A invasão deixou um rastro
horroroso de destruição. As forças
armadas dos Estados Unidos
despejaram sobre o Vietnam
4.500.000 de toneladas de bombas e
mais de 80 milhões de litros de
herbicidas altamente tóxicos, agente
laranja incluído. O resultado: 3
milhões de vietnamitas e 56 mil
soldados dos EUA mortos. Uma
grande campanha de terror que o
governo estadunidense lançou contra
o povo vietnamita.
É interessante notar que todo
esse terror recebe pouco comentários
- críticas, menos ainda - da parte da
mídia
hegemônica
e
seus
comentaristas.
PIADINHA
Dois caipiras conversam.
- Mas, viu, Pedro: suas vacas fumam?
- Não.
- Então vai ver o estábulo que tá
pegando fogo…

