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Mais um assalto em agência Bancária E o bom senso, cadê?
Na semana passada já havia em risco a vida dos bancários e

acontecido uma tentativa de assalto
a um cliente da agência da Caixa, ao
perceber os bandidos ele correu para
a agência e entrou na porta de
segurança que dá acesso à sala de
auto-atendimento, o que impediu o
roubo. Cena que vários clientes e
usuários assistiram.
Desta vez a história foi
diferente, o cliente percebeu os
ladrões, correu para a sala de autoatendimento do BB São Cristóvão e
lá dentro foi alvejado com um tiro na
perna e roubado. Situação que pôs
ITAÚ / UNIBANCO

clientes daquela agência. Talvez o
desfecho da história não fosse este
se os bancos atendessem uma
antiga reivindicação dos bancários e,
assim como a Caixa, colocassem
suas portas de segurança antes do
auto-atendimento.
A pergunta é: os clientes que
estão dentro da agência valem mais
que os que usam o autoatendimento? Os bancos não fazem
campanha para a utilização dos
caixas eletrônicos? Então porque não
dão segurança aos seus usuários?

Dirigente sindical é demitida do
Unibanco, e reintegrada no Itaú
O Unibanco fechou suas portas
em Santa Rosa, sem comunicar o
motivo a ninguém. Mas a razão do
fechamento da agência veio à tona logo
após o anúncio da fusão entre
Unibanco e o Itaú, ocorrida no início
de novembro de 2008.
Com a extinção da agência
quase todos os funcionários foram
demitidos, com exceção do gerente
geral e de uma funcionária que estava
no período de gestação na época.
Entre os demitidos estava uma
dirigente sindical, o Sindicato não
efetuou a rescisão contratual por

discordar da situação, uma vez que a
empregada tinha direito à estabilidade
sindical.
Ao proferir sentença de
reintegração, o Juiz do Trabalho levou
em consideração o que o Banco Itaú
divulga em seu próprio site: “O Itaú e
o Unibanco se uniram para formar o
maior banco do Hemisfério Sul e um
dos 20 maiores do mundo...”. Diante
disso, o Juiz deferiu o pedido de
reintegração determinando que a
bancária voltasse ao trabalho, na
mesma função e horários anteriores,
na sede do Banco Itaú de Santa Rosa.

O (DES)GOVERNO YEDA

Só a RBS, órgão de desinformação
dos gaúchos, não viu ainda
”Com a licença da expressão
criada pelo jornalista Paulo Cesar
Vasconcellos e utilizada com brilho
por Nelson Motta no Rio, Yeda Crusius
é uma ex-governadora em atividade.
As façanhas de Yeda são
incomparáveis, ela bem poderia estar
do livro dos recordes, tamanha
ineficiência política (...) A exgovernadora em atividade está na rota
de Cunha Lima (governador tucano

cassado na Paraíba). Só ela ainda
não
se
deu
conta”.
Trecho do artigo “A Paraíba,
quem diria, virou exemplo”, de
Eduardo Tessler, jornalista e consultor
de empresas de comunicação,
publicado no Terra Magazine, e que
você pode ler na integra no site http:/
/www.rsurgente.net/, com o título
“Yeda é uma ex-governadora em
atividade” . Vale a pena a leitura.

O que nos preocupa é que além
de estarem sempre expostos a estas
situações os bancários ainda não
contam com o bom senso dos
gestores. Pois, se não bastasse o
pavor de ver pessoas serem baleadas
dentro de sua agência, os bancários
e clientes tiveram ainda que conviver,
por mais de uma hora, com uma poça
de sangue no auto-atendimento.
O Sindicato solicitou que a
agência fosse fechada e os bancários
liberados para poderem ser atendidos
por médicos, se fosse o caso, o que
o banco não atendeu. Não podemos
esquecer que a nossa Convenção
coletiva na Cláusula vigésima oitava,
parágrafo terceiro diz: “No caso de
assalto a qualquer agência bancária,
todos os empregados presentes terão
direito a atendimento médico logo
após o ocorrido, e será feita
comunicação à CIPA, onde houver”.
ASSÉDIO MORAL

Gerentes ou feitores?
Tem gerente principal de agência bancária de Passo Fundo que não
entende a diferença. Faz 2 reuniões
por dia para assediar os bancários,
ameaçando-os com demissões se
não atingiram as metas, não respeita
os direitos trabalhistas de seus funcionários, deixando todos em pânico.
Cadê a expressão tão usada de “colaboradores”?
Mas senhor feitor saiba que a
tempos estamos monitorando-o e que
uma bela campanha de denúncia junto
aos orgãos competentes e a direção
de seu banco já está arquitetada.
Estamos de olho!
PIADINHA
Dois sujeitos se encontram:
- Cara me pegaram roubando ovos e
vão me enforcar, você acredita?
- Pelos ovos???
- Não, pelo pescoço.

