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SINDICATO

BRADESCO/HSBC

Festa em comemoração ao Dia do Bancário
acontece na sexta-feira, 26/08

Na sexta-feira, 26/08, a partir
das 20 horas, na sede da APCEF, o
SEEB-Passo Fundo promove a
tradicional festa em comemoração
ao Dia da(o) Bancária(o). No

cardápio, churrasco servido pela
equipe Sipriani e música ao custo de
R$ 25,00. Ainda há alguns ingressos
disponíveis. Garanta o seu e venha
comemorar o nosso dia.

BANCO DO BRASIL

Banco terá que pagar R$ 600 mil de
indenização a advogada que demitiu em 2008

Em 2008, o Banco do Brasil
demitiu uma advogada e três colegas
seus de assessoria jurídica. O
motivo: eles se recusaram a abrir
mão de seus direitos e participaram,
como substituídos, de uma ação
coletiva impetrada contra o BB pelo
SEEB Bancários do Rio Grande do
Norte. A ação cobrava o pagamento
da sétima e da oitava horas.
A colega pediu reintegração a
seu emprego. O Tribunal Regional do
Trabalho da 21ª Região concluiu que
a dispensa teve cunho discriminatório
e de retaliação, causando abalo à
integridade moral e psíquica da
trabalhadora. O Banco do Brasil foi

condenado a indenizar a advogada
em R$ 300 mil. Mas, o TRT-21 foi
além: defendeu que não é cabível que
um empregado concursado, com
mais de 26 anos de casa, possa ser
demitido sem qualquer motivação,
apenas por demarcação de poder.
Diante disso, a indenização foi
aumentada para R$ 600 mil.
Para o Movimento Sindical
bancário é uma vergonha que uma
empresa pública como o Banco do
Brasil persiga seus trabalhadores. É
ilegal o empregador tentar impedir o
funcionário de buscar na Justiça do
Trabalho algum direito que não esteja
sendo respeitado.

EDUCAÇÃO

“Escola sem Partido” ou lei da mordaça?

Tramita, na Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul, um
Projeto de Lei apresentado pelo
deputado Marcel van Hattem [PP]
denominado “Escola sem Partido”. O
referido esconde-se sob o manto de
eventual “neutralidade política e
ideológica” em sala de aula.
Na realidade, o projeto é mais
um ataque direto aos professores, fere
de morte a autonomia docente e
objetiva proibir o ensino que desenvolva
a capacidade crítica dos educandos.
Tratar de conteúdos das
ciencias humanas e sociais em sala
de aula como História, Filosofia,
Geografia e Sociologia, envolve,
necessariamente, as relações do
homem com a natureza e a conjuntura
política e social de cada época. Que

concepção de educação é essa que
demoniza conteúdos tão importantes
para a formação humana?
Na prática, o projeto serve para
amordaçar o professor e podar o
acesso dos alunos ao conhecimento.
Por que o deputado propositor e seus
defensores não apresentam projetos
que objetivem solucionar em definitivo
o triste e melancólico cenário de
sucateamento da educação existente
no Rio Grande do Sul que sofre com
eterna precarização?
Ao contrário do que dizem
seus defensores, o projeto nada tem
de neutro. Ou seja, o PL que arvora o
fim “da doutrinação ideológica” nas
escolas, é na realidade, extremamente
ideológico. Defende em, última
instância, a Escola com Partido Único.

Transtornos na
transição

Dirigentes da Federação dos
Trabalhadores em Empresas de
Crédito (Fetec-CUT-PR) participaram
de audiência com representantes do
Bradesco para tratar de alguns
transtornos relatados por funcionários
do HSBC. A mediação aconteceu na
Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego, em Curitiba.
Bolsa
educação/graduação,
demissões, ambulatório médico e
falta de segurança foram alguns dos
problemas debatidos.
Ao término da audiência o
gerente de Recursos Humanos do
banco, Fernando Alexandre de Abreu,
pediu um prazo até 31 de agosto para
apresentar
posição sobre os
problemas relatados na audiência.

BANRISUL

As resoluções do
24º Encontro Nacional
As principais resoluções do 24º
Encontro Nacional dos Banrisulenses
são as seguintes:
- Imediata implantação do novo Plano
de Carreira e de Funções;
- Pagamento do piso no patamar
calculado pelo Dieese – R$ 3.992,75;
- Fim da imposição de metas
individuais;
- Combate ao assédio moral e à
violência organizacional.
Além disso, os banrisulenses
vão se engajar firmemente na luta contra
as privatizações e contra os ataques
aos direitos da classe trabalhadora.
A pauta específica contendo
toda as reivindicações aprovadas no
encontro será entregue nesta quartafeira à diretoria do banco.
PIADINHA
Sabe porque comecei a beber? Por
causa de um problema no olho. Fui
ao médico, ele passou um colírio e
recomendou:
- Pinga 4 vezes ao dia.

