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BANCO DO BRASIL

desempenho de funcionários em
quadro de avisos , a gestão da agência
0126 – que fica ao lado da
Superintendência Regional do Banco
- ainda desloca funcionários para as
chamadas mesas de crédito.
A exposição de ranking de vendas
em quadros internos de agências
desrespeita a cláusula nº 35 da
Convenção Coletiva de Trabalho.
A nova cláusula, agregada à CCT
2011/2012, proíbe as instituições de
exporem, no monitoramento de
resultados o ranking individual de seus
empregados em qualquer meio de
visualização ampla e coletiva.

CAIXA FEDERAL I

Dia 14, na Fetrafi-RS, funcionários
debaterão PLR e CCV
A Fetrafi-RS convida empregados
e empregadas da Caixa de todo o
Estado para reunião no dia 14 de abril,
sábado, na sede da entidade, em
Porto Alegre.
O encontro vai debater a proposta
de implantação do Programa Próprio
de Participação nos Lucros e
Resultados – PLR da Caixa;
Comissões de Conciliação Voluntária
e problemas específicos dos
empregados do setor de Tesouraria

da empresa.
Após assinatura do Acordo
Coletivo de Trabalho 2011/2012, a
CAIXA e o movimento sindical se
comprometeram de discutir um termo
aditivo para ampliação do público alvo
da CCV, no prazo de 60 dias após a
assinatura do Acordo Aditivo. No
Encontro do dia 14 de abril, os
empregados da Caixa no RS terão a
oportunidade de iniciar o debate e se
posicionar sobre o assunto.

CAIXA FEDERAL II

Dia de Luta exigiu o fim das fraudes
no registro da jornada
Os empregados da Caixa
realizaram
uma
série
de
manifestações em todo o País na
quarta, dia 4, para denunciar a
extrapolação da jornada, o trabalho
gratuito e outros tipos de fraudes.
Em Porto Alegre, o ato ocorreu
na Praça da Alfândega, em frente ao
Edifício Querência da empresa.
A situação caótica de algumas
agências é culpa da Caixa, já que os
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BANRISUL

Divulgação de ranking de funcionários
e metas multiplicadas por 3
Após apresentar o novo Sinergia
o Banco do Brasil simplesmente
triplicou as metas exigidas dos
funcionários no meio do semestre.
Com isso, os bancários não
conseguem programar a sua rotina
de trabalho e sofrem mais pressão
para superar seus limites físicos e
psicológicos para atingir os objetivos
propostos
pela
instituições.
Uma denúncia encaminhada à
Fetrafi-RS no início desta semana
relata a rotina de práticas de assédio
moral, em uma agência do Banco do
Brasil de Santa Maria. Além de insistir
na divulgação do ranking individual de
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funcionários se esforçam e, se não
ficam no banco além da jornada,
precisam chegar antes para dar conta
de toda demanda. O registro correto
da jornada é uma campanha
permanente do movimento sindical,
exigindo apenas o que a Lei prevê.
Em Passo Fundo, diretores do
SEEB passaram nas agências da
Caixa entregando um panfleto com
abordagens sobre a campanha.

Call Center terá
concursados
Os boatos de que o Banrisul
iria terceirizar a Central de
Atendimento e o Call Center levaram
o Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre a se reunir com o banco na
quarta-feira, dia 4, para pedir
esclarecimentos
sobre
o
procedimento.
Segundo o diretor operacional
e de atendimento do Banrisul, Ivandre
de Jesus Medeiros, o que ocorreu foi
a realização de um estudos para
avaliar
a
contratação
de
terceirizados,
estagiários
e
funcionários para os setores. Ivandre
explicou que a decisão foi pela
admissão
de
concursados,
consolidando a visão de empregados
que possam fazer carreira nas
unidades e se qualificarem, dando um
melhor atendimento aos clientes.
O banco chamará 60
concursados para a área.
MALHAÇÃO DE JUDAS

Itaú é a bola da vez,
no Rio de Janeiro
Os bancários do Rio de
Janeiro escolheram como principal
alvo da tradicional malhação de judas
deste ano o Itaú.
A escolha deve-se ao pacote
de maldades arremessado contra os
bancários pelo banco, que demitiu em
massa em 2011 e este ano continua
dispensando trabalhadores.
O ato público aconteceu nesta
quinta-feira, dia 5, na Avenida Rio
Branco, no centro do Rio.
PIADINHA
No escritório do advogado, a viúva
ouvia a leitura do testamento de seu
finado marido: - O senhor Euclides
deixou tudo o que tinha para a Casa
de Caridade da Viúva Pobre. - Mas, e
eu? - choramingou a mulher. - A
senhora era tudo o que ele tinha!

