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ITAÚ - I

Banco foi condenado a pagar indenização
milionária a bancária aposentada por invalidez
A 2º Vara do Trabalho de
Campinas, São Paulo, condenou o Itaú
a pagar uma indenização milionária a
uma bancária aposentada por invalidez,
de forma precoce, aos 36 anos. Além
da indenização por danos morais e
materiais, de R$ 2,2 milhões, o banco
fica obrigado a custear, vitaliciamente,
todas as despesas da colega com seu

tratamento. Dez anos após a
aposentadoria, ela ainda passa por
acompanhamento psiquiátrico e faz
hidroterapia duas vezes por semana
para amenizar as dores.
A ação foi impetrada pelo
Sindicato dos Bancários de Campinas
e Região e tramitou durante dez anos
até essa decisão final.

ITAÚ - II

“Eu tinha sonhos que foram encerrados aos
36 anos”, afimou a bancária

Ao falar ao SEEB-Campinas,
a bancária que ganhou a indenização
do Itaú afirmou que a decisão judicial
foi “uma vitória, sem dúvida”, mas
ponderou: “continua sendo algo difícil
de aceitar. As minhas limitações
diárias, a dor que sinto nos braços, não
me deixam esquecer. Tive que
aprender a viver respeitando meus
limites, que não são poucos”.
Conforme o Sindicato, a colega
assumiu a função de caixa em 1988,
um ano após ser admitida no
Unibanco. Em 1997, apareciam as
dores nos braços e o primeiro
afastamento do trabalho ocorria no ano
seguinte. Até 2005, ela passou por

seguidos tratamentos médicos, que,
no entanto, não lhe garantiram o
retorno ao trabalho normal. “Eu tinha
planos profissionais, tinha sonhos que
foram encerrados aos 36 anos, com a
minha aposentadoria”, afirmou ainda a
bancária aposentada precocemente.
Matéria completa sobre esse
caso, produzida pelo Sindicato de
Campinas, pode ser lida na página do
SEEB-PF na Internet. A história dessa
colega deve servir de alerta a cada
bancária e bancário para a
necessidade imperiosa do zelo com a
saúde. Ela mostra também a crucial
importância da luta por um ambiente
de trabalho saudável nos bancos.

BANCO DO BRASIL

No Paraná, uma agência foi paralisada em
protesto contra o assédio moral da gerência

Na quarta-feira, 22, a agência
do Banco do Brasil de Almirante
Tamandaré, Paraná, ficou fechada até
o meio dia. A paralisação, em
protesto contra o assédio moral
praticado pelo gerente da agência, foi
organizada pelo Sindicato dos
Bancários de Curitiba e Região. Os
funcionários da agência atenderam ao
chamado dos diretores do sindicato
e participaram da manifestação em
apoio a uma colega vítima do assédio
do administrador.
Pablo Diaz, diretor do SEEB-

Curitiba, justificou a medida mais
incisiva tomada pela entidade:
“Estivemos reunidos com o gerente
na segunda-feira para tentar
esclarecer a questão e, após a
reunião com o Sindicato, o gerente
chamou a funcionária e continuou o
assédio, ou seja, desrespeitou o que
foi pedido na reunião”.
Diante da persistência do
gerente na prática do assédio moral,
o SEEB-Curitiba decidiu agendar
reunião com o Superintendente
Regional para tratar do assunto.

SINDICATO - I

Convênio com
odontólogos

O SEEB-Passo Fundo e
Região assinou convênio com a GSA
Odontologia. Pelo convênio, bancárias
e bancários associados à entidade, e
seus dependentes, poderão usufruir
de descontos nos serviços
odontológicos oferecidos pela GSA. O
desconto será de 15% nos
procedimentos de Endodontia, Prótese
Dentária, Implantodontia e Ortodontia.
Nos procedimentos classificados
como de clínica geral, o desconto
ofertado é de 20%.
A GSA está localizada na Rua
Morom, nº 1565, Edifício Kieling-sala
304, centro, e o telefone para contato
é (54)3045-4530. No caso de
emergência, o celular (54)9914-4042.
SINDICATO - II

Firmado convênio
com a loja VS

A loja Vanessa Silveira-VS
Calçados, Bolsas e Acessórios firmou
convênio com o SEEB-Passo Fundo
e Região. A VS oferece o desconto
de 10% na aquisição de todas as
mercadorias das marcas Santa Lolla,
Zeket, Raphaella Booz, Dumond,
Ferruci, Cravo e Canela e WJ. A loja
está localizada na Rua Paissandú, nº
1850, Galeria Comercial Martins-sala
37, centro, e o telefone para contato
é (54)3045-5105.
Informações sobre todos os
convênios firmados pelo SEEB-PF
podem ser obtidas no sítio
www.bancariospassofundo.org.br,
seção Convênios.
PIADINHA
Uma amiga pergunta pra outra a
amiga:
- Amiga, eu acho que estou
engordando. Você acha que eu estou
gorda?
A outra amiga responde:
- Não, amiga, você está redondamente
enganada.

