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BANCO DO BRASIL

O banco arrecadou com tarifas
cobradas de seus clientes R$ 13,215
bilhões, um crescimento de 11,4% em
relação ao mesmo período do ano
passado.
Por outro lado, mesmo com o
aumento no número de funcionários,
as despesas de pessoal da empresa
ficaram em R$ 9,9 bilhões. Assim, o
banco consegue pagar 1,32 vezes
sua folha de pagamento apenas com
o arrecadado em tarifas bancárias.

COMBATE AO ASSÉDIO MORAL

Bancos não poderão mais expor
ranking de seus empregados
Embora tenha uma redação
enxuta, a Cláusula 35 da Convenção
Coletiva de Trabalho representa um
grande avanço no combate do
assédio moral.
Denominada como “Monitoramento
de Resultados”, a cláusula proíbe os
bancos de exporem, publicamente, o
ranking individual de seus
empregados.
Com isso, as instituições não
poderão mais divulgar em seus
murais, e-mails ou em reuniões, a
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3601-2785 ou 3601-2786

TST

Lucro medido até setembro
ultrapassa R$ 9 bilhões
O Banco do Brasil alcançou
lucro de R$ 9,154 bilhões nos nove
primeiros meses de 2011, segundo
dados do balanço oficial da empresa,
divulgado na quinta-feira (3). O
resultado é 18,9% maior que o
apurado no mesmo período de 2010.
Neste mesmo período, a
empresa abriu 4.568 novos postos de
trabalho. No entanto, outros números
presentes no balanço do banco não
são tão animadores.

Nº 2730

classificação
“ranking”
do
desempenho de cada empregado.
Isto diminui a competição entre
colegas e evita constrangimentos
àqueles que não alcançaram as
metas.
Na avaliação do movimento
sindical, esta medida, garantida na
CCT, agrega um novo fator à luta
travada contra as práticas de violência
organizacional, que são efetivadas
pelos bancos, contribuindo de maneira
direta no combate ao assédio moral.

GRÉCIA

País estaria à beira da falência, mas
está comprando 400 tanques dos EUA
O armamento seria utilizado para reprimir a iminente, e previsível, reação popular aos duros sacrifícios que o governo tenta impor?
Atendendo aos ditames do FMI (FunPorém, esse mesmo governo
do Monetário Internacional) e do DCE está comprando, a uma indústria de
( Banco Central Europeu), o governo armas dos Estados Unidos, 400 tanda Grécia quer impor cortes ainda mais ques M1A1 Abrams, ao custo de US$
duros que os já impostos, meses 6,21 milhões cada.
atrás, nos salários, aposentadorias e
A pergunta, inevitável, é: para quê,
empregos no setor público, aumentan- um governo que, dizem, falido, iria quedo em muito a dose de sacrifício rer 400 tanques? Seria para reprimir a
exigida aos trabalhadores e ao povo reação dos trabalhadores e do povo
grego. O país estaria à beira da falên- grego em geral às medidas que lhes
cia e essa seria a única forma de evi- impõem duros sacrifícios para benefítar o pior, justifica o governo.
cio de uns poucos?

Desmentido boato
sobre terceirização
Ao contrário do que afirma uma
série de reportagens veiculadas pela
imprensa nos últimos dias, a
instância máxima da justiça
trabalhista não mudou sua
jurisprudência
acerca
da
terceirização de mão de obra.
A suposta mudança divulgada
pela mídia, que seria desfavorável
aos trabalhadores, foi desmentida
pela assessoria do TST em matéria
publicada no site do Tribunal em 27
de outubro.
Essa reportagem afirma que,
apesar de algumas Turmas, como as
7ª e 8ª, terem decidido pela
possibilidade de terceirização em call
centers por empresas de telefonia, as
demais seis Turmas da Corte “vêm
confirmando o entendimento
consolidado na Súmula 331”, que
trata do tema, e julgando o
teleatendimento nessas empresas
como atividade-fim, o que
caracterizaria
terceirização
fraudulenta.
DIRETORIA DO SEEB

Reunião no dia 12
de novembro
A Diretoria Colegiada do SEEB
de Passo Fundo e Região fará a sua
reunião mensal no sábado, dia 12 de
novembro, a partir das 9:30 horas,
em sua sede.
Haverá a apresentação de um
vídeo formativo e uma avaliação da
Campanha Salarial 2011, além de assuntos diversos. Convocamos todos os diretores da entidade a participarem e lembramos que a reunião
é aberta a todos os bancários.
PIADINHA
A filha queixa-se à mãe:
-Mãe, o Mario não acredita em
inferno!
- Case-se com ele, minha filha e deixe
comigo que eu o farei acreditar!

