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Hoje (17/04), às 18hs em primeira convocação e às 18h e 30 minutos, em segunda e 
última convocação, no auditório do SindBancáriosPetrópolis acontece a assembleia Geral 
Extraordinária para discussão e deliberação da eleição do(a) delegado(a) que participará da 
10ª Plenária Estatutária Estadual da CUT-RJ no dia 06 de junho de 2014, no Auditório do 
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro (Av. Pres. Vargas, 502, 21º andar, Centro - Rio de 
Janeiro - RJ). 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

PLANTÃO JURÍDICO DO SINDICATO
Atenção bancários(as), conforme o recesso da Justiça do Trabalho, a partir de hoje 

(17/04), não haverá atendimento jurídico no sindicato. Os plantões retornarão no dia 24/04, 
quinta-feira, das 18:00 às 19:00 horas.

Aumentam os casos de depressão
Uma pesquisa realizada com trabalhadores, com idades entre 

16 e 64 anos que sofrem pressão exagerada no trabalho, mostrou 
um processo de depressão alarmante.

Pressão exagerada por parte do chefe, um ambiente hostil 
com relação aos colegas, ausência de perspectivas profissionais e 
cobrança de metas inatingíveis, são alguns exemplos de fatos 
cotidianos que envolvem trabalhadores e que acabam 
desencadeando um processo depressivo, cujo os sintomas principais 
são: baixo-astral ou tristeza, perda de interesse em atividades 
cotidianas, mudanças no peso e atitude, dificuldades em planejar 
atividades diárias e de concentração, indecisão e esquecimento.

N A S C I M E N T O
O casal, Fernando Paschoal e Juliana Brito dos Reis 

(funcionária do HSBC – Ag. 0274), receberam ontem, dia 16 
de abril, a visita da cegonha, pois nasceu no Hospital Unimed, 
pesando 3.253 Kg, o seu filho, PHILIPE.

Que Deus abençoe toda família, muitas felicidades!

Os trabalhadores do ramo financeiro estão entre os que mais adoecem mentalmente. 
Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), demonstram que as concessões de 

auxílio-doença acidentário para casos de transtornos mentais e comportamentais têm crescido 
bruscamente nos últimos anos.

ELEIÇÕES SINDICAIS 2014/2017
A Comissão Eleitoral informa que terminou ontem, 

dia 16 de abril, às 18 horas, o prazo para inscrições de 
chapas à eleição estatutária da categoria.

Apenas uma chapa foi inscrita, denominada Chapa1 
– Rompendo Barreiras para Novas Conquistas – CUT.
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