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Denunciado o desrespeito ao ponto
eletrônico em agência do banco
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região recebeu
denúncia de desrespeito ao ponto
eletrônico em uma das agências do
Banrisul de sua base territorial.
Conforme a denúncia, funcionários
chegam à agência e somente após um
bom tempo trabalhando vão registrar
a entrada no ponto.

A Diretoria do SEEB-PF vai
averiguar as denúncias e, a continuar
tal prática, encaminhará pedido de
fiscalização por parte da DRT
(Delegacia Regional do Trabalho) além
de levar o assunto para que o Comando
Nacional dos Banrisulenses discuta o
assunto na mesa de negociações com
a direção do banco.

JORNADA DE TRABALHO

O ponto eletrônico é uma conquista
da categoria bancária
É importante lembrar que a
instalação do ponto eletrônico foi uma
reivindicação antiga da categoria
bancária que, ao longo dos anos, após
muita pressão do movimento sindical,
veio sendo atendida por diversos
bancos. O objetivo foi sempre o de
coibir a extrapolação da jornada diária
de trabalho da categoria. Como
bancárias e bancários mais antigos
devem lembrar, essa extrapolação se
dava através da realização

indiscriminada de horas extras que, em
sua grande maioria, não eram pagas
pelos bancos.
Portanto, fiscalizar o uso
correto do ponto eletrônico é um dever
de todo trabalhador. É do interesse da
categoria que essa forma de controle
da jornada de trabalho não caia no
descrédito. Assim, qualquer ocorrência
de desrespeito ou fraude ao ponto
eletrônio deve ser imediatamente
denunciada ao Sindicato.

BRADESCO

Novas agências não zelam
pela segurança
O Bradesco abriu 447 novas
agências nos últimos 12 meses,
atingindo quase 4 mil unidades em
todo o Brasil, segundo reportagem
publicada pelo jornal Valor Econômico
na quarta-feira (23).
Se por um lado é positiva a
abertura de novas unidades e a
contratação de bancários, a ContrafCUT tem recebido denúncias de
diversos sindicatos do país quanto às
condições precárias de segurança
dos novos pontos de atendimento.
O investimento é em parte
motivado pela compra das folhas de
pagamento dos funcionários públicos
dos estados de Pernambuco e Rio de
Janeiro. Também reflete a perda

iminente da concessão do Banco
Postal a partir de janeiro de 2012, que
foi adquirida pelo Banco do Brasil.
Em nossa região foram
abertas novas agências em Tapejara
e Sananduva que, embora possuam
serviço de vigilância, não contam com
porta giratória o que aumenta o risco
de assaltos, desconsiderando a
segurança de todos que frequentam
o local.
A Fetrafi-RS, juntamente com
todos os sindicatos do estado, está
monitorando a situação das novas
agências do Bradesco e preparando
uma ação conjunta para cobrar do
banco o respito à vida de seus
trabalhadores, clientes e usuários.

Ato antecipa entrega
de assinaturas
Cerca de 10 mil trabalhadores
do ABC ocuparam a Via Anchieta na
manhã desta quarta-feira (30) em
manifestação que pediu o fim da
cobrança de Imposto de Renda na
Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) e exigiu a queda
dos juros na economia.
Nesta quinta em Brasília,
dirigentes dos sindicatos dos
bancários, químicos, petroleiros e
metalúrgicos, levarão o abaixoassinado que circulou por essas
categorias, pedindo o fim da
cobrança de Imposto de Renda na
PLR.
ITAÚ

Demitindo, banco
vai às compras
O Itaú Unibanco, que está
demitindo trabalhadores no Brasil,
está em busca de oportunidades de
aquisição de bancos de investimento
na América Latina e nos Estados
Unidos, disse Roberto Setubal,
presidente da instituição, durante
encontro com analistas na terça-feira
(29). “Todo dia tem gente oferecendo
um banco para a gente, mas
queremos um banco com uma
marca boa e com um preço bom”,
afirmou o executivo.
PIADINHA
O português chega na portaria do
hotel furioso:
-Vou embora deste hotel e nunca
mais volto!
-Mas por que senhor?
-Não vi sinal de papel higienico no
banheiro!
-Bastaria
nos
ter
dito!
-O senhor não tem competência?
Disse o português.
-E o sr? Não tem língua? Retrucou o
gerente.
E o português: -Língua eu tenho, mas
não
sou
contorcionista!

