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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Assembleia hoje, às 18 horas, delibera
sobre início da greve no dia 06/10

Como informado no C&N
anterior, nesta quarta-feira, às 18
horas, a categoria bancária do Rio
Grande do Sul estará reunida em
assembleia. Bancárias e bancários
deverão deliberar sobre a proposta de
início da greve da categoria no dia 06

de outubro. A assembleia também
vai deliberar sobre a proposta feita
pela Fenaban na sexa-feira, 25. O
Comando Nacional dos Bancários
orientou a categoria a rejeitar a
proposta e a dar início aos
preparativos para a greve.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Fenaban ofereceu abono para tentar
mascarar a perda salarial

Estariam os banqueiros querendo retornar à época dos reajustes
salariais em índices inferiores à inflação?
A contraproposta apresentada negociações dirá.
pela Fenaban no dia 25 é vergonhosa.
É de lembrarmos que, nos
A chamada “proposta global” implica anos de 1996 a 2003, notadamente
numa perda salarial significativa para nos bancos públicos federais,
a categoria. E, para tentar mascarar acumularam-se grandes perdas
essa perda, a Fenaban oferece um salariais, justamente por uma política
abono de R$ 2.500,00. Estariam os desse tipo. No Banco do Brasil e na
banqueiros querendo retornar à época Caixa Econômica Federal, o índice
dos reajustes salariais em índices oferecido ou foi de 0% (quatro anos
inferiores à inflação? Só o correr da seguidos no BB e cinco na Caixa) ou
mobilização da categoria e das ficou muito abaixo da inflação.

SINDICATO

3º Campeonato de
Futebol Soçaite

Os resultados da primeira rodada
No sábado, 26, foi realizada a
primeira rodada do 3º Campeonato de
Futebol Soçaite dos Bancários. Os
resultados foram os seguintes:
Santander 4 x 3 Bradesco/Real
Bradesco/Dico/Amizade 4 x 4 CEF
HSBC 4 x 4 Bradesco/River
BV Financeira 2 x 2 Itaú
O Banrisul folgou na rodada,
porque a chave A, a qual pertence, é
composta por cinco equipes. Ainda
nesta quarta-feira, os representantes
das equipes serão informados sobre
os jogos do próximo sábado, 03/10, e
seus respectivos horários. Os jogos
estão sendo realizados no Dalbosco
Futebol Soçaite, localizado no bairro
Boqueirão, na rua Dimorvan Medeiros
da Rocha, próximo à Escola Menino
Deus. Prestigie. Para além da
competição, os jogos oportunizam
momentos de convívio entre os
bancários de Passo Fundo e até
mesmo de cidades da região.
SANTANDER - II

SANTANDER - I

Banco não adotou

Em Rondônia, banco terá que indenizar
prevenção à doença
bancária portadora de LER/DORT
Ainda segundo o SEEB-RO, o
O Santander terá que
indenizar, em R$ 80 mil, por danos
morais, uma bancária de Rondônia
portadora de LER/DORT. O Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região
(TRT-14) ainda condenou o banco
espanhol a pagar à bancária R$
220.785,89, de uma só vez, a título
de danos materiais e como
pensionamento.
Relatora do processo, a
desembargadora Maria do Socorro
Costa Guimarães, fez constar na
sentença que "O empregador que
deixa de observar as normas de
segurança e proteção à saúde do
trabalhador incorre em culpa, pois
evidente a sua negligência (culpa por
ilegalidade). Comprovado o dano,

culpa e nexo de causalidade, deve
indenizar o empregado pelos danos
morais e materiais decorrentes do
acidente do trabalho".
Segundo o SEEB-RO, a
desembargadora justificou a
condenação por danos materiais
também pelo fato de não haver
condições para a reabilitação da
colega e que ela não poderá voltar a
exercer sua função anterior, caixa. "A
obreira, desde o início de sua vida
laborativa, demandou indiscutível
esforço em prol da reclamada, repito,
a quase 27 anos e, agora, não é mais
possível vislumbrar oportunidade
alguma para que volte a crescer
profissionalmente no quadro da
empresa", escreveu a relatora.

TRT ponderou que o banco não
preveniu a doença e, se vier a ser
demitida, a bancária não terá como se
realocar no mercado de trabalho “por
culpa única e exclusiva do reclamado,
ao não cuidar de providenciar um
ambiente de trabalho hígido à
trabalhadora, livre de agentes
causadores da enfermidade que
experimentou e a incapacitou".
PIADINHA
Para demonstrar seu poder perante
a população, um rei chama seus
servos e ordena:
- João, beije a minha mão!
- José, beije o meu pé”
- Jacinto! Oh! Jacinto, por que é que
você saiu correndo?

