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BRADESCO

ta própria, adequada às necessidades
do banco e indiferente às dos trabalhadores.
Alguns funcionários que foram
realocados em setores com maior
demanda também foram cobrados,
pois o gerente, de dedo em riste, achava que não “estavam desempenhando bem a função”.
Convém lembrar que a falta de
funcionários, comum a todos os bancos, não é culpa dos trabalhadores
e, por isso, deve ser resolvida com
contratações e não com manobras
mirabolantes onde as pessoas mudam de setor a toda hora.
O SEEB-PF repudia toda e qualquer atitude que configure assédio
moral contra os trabalhadores bancários. Assédio moral é crime e isto será
denunciado ao Ministério do Trabalho.
Para finalizar, alertamos a este
e a outros gestores que só existe uma
legislação trabalhista no país, regida
pela CLT, e é por ela que nos pautamos.

COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE GREVE

Caixa extrapola no controle e favorece
assédio moral sobre grevistas
A Caixa Econômica Federal
divulgou na quinta-feira (3) a CI DE
Gestão de Pessoas / DE
Controladoria 009/2011 sobre os
procedimentos que devem ser
adotados pelos empregados.
Um dos pontos da mensagem
diz
que
“para
apoiar
o
acompanhamento de gestores e
empregados, informamos que a
compensação das horas não
trabalhadas no período de greve
constará do AvGestão e do AvMatriz
de cada unidade”.
Trata-se de vinculação da
compensação das horas ao sistema
de metas da Caixa, o que é um abuso,
sem previsão na convenção coletiva
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DIRETORIA DO SEEB

Com agência lotada, gerente geral
surta e revela todo o seu despreparo
Se, mesmo em dias normais, a
Agência Centro do Bradesco em Passo Fundo já apresenta dificuldades no
atendimento, devido a falta de funcionários, imagine nos dias de pico,
como foi a terça-feira (08/11).
Por ser quinto dia útil do mês,
as dependências da referida agência
foram tomadas por um número
incontável de clientes e usuários que
se acumulavam em busca de atendimento.
Enquanto os funcionários tentavam atender as pessoas que se encontravam no local da melhor forma
possível, o gerente geral começou a
apresentar sinais de que estava
surtando. Na ânsia de solucionar o
problema, ele se perdeu e exagerou.
Além de funcionários sendo xingados na presença de clientes, o que
configura assédio moral, também
teve desrespeito à jornada de trabalho, no que se refere ao horário de almoço. Neste sentido, o referido
gestor criou uma legislação trabalhis-
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de trabalho assinada entre as
entidades sindicais e os bancos.
A Caixa extrapola o que consta
no acordo, pois a redação da cláusula
prevê apenas a realização de até duas
horas extras por dia, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados, até o dia
15 de dezembro, sem qualquer
desconto.
Ao incluir a compensação das
horas no sistema de metas, a Caixa
sinaliza para que os gestores
pressionem
os
empregados,
possibilitando a prática de assédio
moral nas unidades, o que é
inaceitável.
A Contraf-CUT vai exigir a
imediata revogação da CI.

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.
BANRISUL

Lucro atinge
R$ 677,7 milhões
O Banrisul alcançou lucro
líquido de R$ 677,7 milhões no
acumulado dos nove primeiros
meses do ano, aumento de 32,5%
sobre o valor registrado no mesmo
período de 2010.
Até o final de setembro, o
patrimônio líquido da instituição
alcançou R$ 4,3 bilhões, expansão
de 14,7% em relação ao montante
registrado em setembro de 2010. A
rentabilidade anualizada sobre o
patrimônio líquido médio somou
22,7% no acumulado dos nove
meses.
Esperamos que diante destes
resultados a diretoria do Banrisul
manifeste boa vontade em relação
às
demandas
dos
seus
funcionários.
PIADINHA
O
velhinho
vai
à
zona:
- A Marisa está?
- A Marisa está com um cliente no
quarto!
-Tudo
bem,
eu
espero!
- Por que o senhor não vai com outra?
Tem a Zoraide, a Janaína, a…
- Não… não… eu só gosto da Marisa!
- Ué, o que é que a Marisa tem de tão
especial?
-Paciência! Muita paciência!

