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BANCO DO BRASIL - I

carreira
ao
funcionalismo,
consensuado entre a diretoria do
banco e os trabalhadores, é 30 de junho. Porém, até o momento, as discussões na Mesa de Remuneração
foram poucas para um tema bastante complexo como é o PCCS. Assim, os funcionários do BB devem
apostar na mobilização como forma
de conquistar um PCCS digno.

BANCO DO BRASIL - II

Sobre a reunião de dirigentes sindicais
com a Superintendência Estadual
Bancários apresentaram a campanha “Tudo tem Limite” e expuseram
denúncias de assédio moral e irregularidades nas agências do BB
Na quinta-feira, 17, à tarde, diri- dos Bancos” e também expuseram
gentes sindicais de várias localidades denúncias de assédio moral e irregudo Rio Grande do Sul participaram de laridades que estão ocorrendo nas
uma reunião com a Superintendência agências do BB em todo o Estado. O
Estadual do Banco do Brasil. Repre- diretor Nelson Fazenda participou da
sentando o banco, participaram, além reunião levando as reclamações dos
do Superintendente Estadual, Clênio funcionários do BB da base do SEEBTeribele, o Gerente da Gepes, Geraldo Passo Fundo. Um relato mais amplo
Viñas, e o Gerente Executivo da DIREF, da reunião com a Superintendência do
José Roberto Mendes do Amaral.
BB será publicado na página do SinOs sindicalistas fizeram uma dicato
na
Internet,
apresentação da campanha “Tudo tem www.bancariospassofundo.org.br,
Limite-Tolerância Zero com a Violência até amanhã, terça-feira.
BRADESCO

Banco é condenado a indenizar, por
danos morais, um bancário com LER
O Bradesco foi condenado a
pagar indenização por danos morais
a um bancário portador de LER (Lesões por Esforços Repetitivos). O
TRT da 4ª Região baseou sua sentença no laudo médico e ergonômico
que comprovou que o trabalhador adquiriu as lesões em decorrência da atividade que desenvolvia no banco. O
Bradesco ainda foi condenado a pagar as horas feitas além da sexta diária como extras, mesmo o bancário
tendo, nos últimos cinco anos, trabalhado como chefe de serviços, geren-

21 / junho / 2010

3601-2785 ou 3601-2786

SINDICATO

Na quarta-feira, 23, funcionários
farão manifestações e paralisações
Na quarta-feira, 23, os funcionários do Banco do Brasil em todo o país
estarão realizando um Dia Nacional de
Luta pelo PCCS, Plano Odontológico
e por melhores condições de trabalho.
Os trabalhadores também vão pressionar a diretoria do banco a negociar
com seriedade a extensa pauta de reivindicações. O prazo para a apresentação de uma proposta de plano de
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te assistente e gerente de relacionamento. A sentença prevê também
que o banco pague as horas extras
relativas ao Treinet. A decisão foi
publicada no dia 14 de junho e ainda
é passível de recurso.
O SEEB-Santa Cruz representou o bancário na ação. Segundo José
Freitas Beck, diretor jurídico do sindicato, “a LER/DORT é doença do trabalho adquirida ou desenvolvida de forma lenta e contínua, em função das
condições em que o labor é realizado
e com ele se relaciona diretamente”.

Assembleia de
prestação de contas
A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região convida bancárias e bancários da base
territorial da entidade para a assembleia
de prestação de contas, relativa ao ano
de 2009, que será realizada na próxima quinta-feira, 24, às 17:30 horas.
CAMPANHA SALARIAL

Conferência Estadual
acontece no sábado, 26
A Conferência Estadual dos Bancários será realizada no sábado, 26,
em Porto Alegre, a partir das 9 horas.
A conferência definirá as reivindicações
da categoria bancária gaúcha para a
Campanha Salarial de 2010 que serão
levadas à Conferência Nacional dos
Bancários que acontecerá no Rio de
Janeiro nos dia 23, 24 e 25 de julho.
Às bancárias e bancários interessados em participar do evento, o
SEEB-Passo
Fundo
estará
disponibilizando transporte e alimentação. Participe.
SANTANDER

Banco afirma que
caixas não têm metas
Na sexta-feira, 18, aconteceu,
em São Paulo, a primeira reunião do
GT (Grupo de Trabalho) de Condições
de Trabalho. O GT é formado por representantes do banco, da ContrafCUT, dos sindicatos, federações e da
Afubesp. Nessa primeira reunião, os
trabalhadores denunciaram que vários
caixas vêm sendo pressionados a venderem produtos. Os representantes do
banco afirmaram que os caixas não
têm metas a cumprir e nem avaliação
por venda de produtos.
PIADINHA
O sujeito morria de medo de avião.
Quando lhe perguntavam que lugar
preferia, respondia, invariavelmente:
- Na caixa preta, por favor.

