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BANRISUL

Superintendência, fato que se
configura no tempo, iniciou desde a
sua chegada ao Alto Uruguai.
A Sureg iniciou seus trabalhos
com uma fala mansa, mas logo
mudou radicalmente. Nas inúmeras
reuniões estafantes que acontecem,
o Superintendente mostra seu poderio
de “argumentação” desconsiderando
toda a realidade das agências e
carteiras, além de se utilizar das telereuniões de última hora. Despeja
dezenas de mensagens na caixa de
e-mails toda semana, com
comparações arbitrárias entre as
agências, ameaças veladas e ironias.
O ambiente de trabalho está
sob forte pressão e cobrança,
acúmulo
de
funções
e
responsabilidades. Tudo isto resulta
em trabalhadores com ler/dort,
doenças psicossomáticas, episódios
depressivos, a Síndrome da Fadiga e
também a tão falada Síndrome do
Esgotamento Profissional (burnout).

BRADESCO

Negociação sobre saúde será
retomada nesta quarta
O movimento sindical retomou
nesta quarta-feira (18), às 10h, na
Cidade de Deus, em Osasco, o
processo de negociação permanente
com o Bradesco, cujos temas
principais serão Saúde Bradesco e o
plano odontológico.
Na última reunião, que
aconteceu no dia 27 de junho, o
Bradesco não apresentou proposta
concreta sobre os temas referentes
à Saúde do Trabalhador. Na ocasião
o banco afirmou que formularia
proposta para apresentar na reunião
desta quarta. Conforme a Resolução
Normativa (RN) 254 da Agência
Nacional de Saúde (ANS), a partir do
dia 4 de agosto o Bradesco não
poderá mais incluir novos funcionários

19 / julho / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

MESAS TEMÁTICAS

Superintendência desrespeita Acordo
Coletivo e pratica assédio moral
Durante a greve tivemos
avanços no combate ao assédio
moral, com a proibição da divulgação
de ranking de venda de produtos,
visando a melhora dos ambientes de
trabalho. Mas, pelo que constatamos,
a Superintendência Alto Uruguai do
Banrisul ignora o acordo conquistado
pelos trabalhadores.
Durante as reuniões de GN,
que têm sido chamadas pelo
Superintendente, os Gerentes de
Pessoa Jurídica são submetidos à
pressão e ao constrangimento de
suas cobranças vexatórias. Este, tem
se utilizado de rankings de produtos
para constranger os que não puderam
alcançar os mesmos resultados dos
melhores colocados. Cobrança não
se faz assim.
Os ON’s
têm sido
submetidos a situações similares no
seu dia a dia, pressionados por metas
inatingíveis e desumanas.
O assédio moral desta
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na apólice de saúde vigente.
Criada em 1989, essa apólice
está defasada em atendimentos como
psicológico,
psiquiátrico
e
fonoaudiólogo.
Caso o Bradesco não se
comprometa a fazer adaptação ou
migração para as novas normas, ele
terá que abrir uma nova apólice para
receber os novos funcionários, o que
acabará gerando diferenciação de
atendimento entre novos e antigos
trabalhadores.
Cobra-se mais seriedade por
parte do Bradesco no processo de
negociação. Há muito tempo não há
avanços em nenhuma das propostas
apresentadas, o que transforma o
Bradesco no banco do “não”.

Reuniões serão
retomadas no dia 24
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomam a partir do
próximo dia 24 as reuniões de três
mesas temáticas com a Fenaban, em
São Paulo.
Haverá debates sobre saúde
do trabalhador, segurança bancária e
igualdade de oportunidades.
SEGURO DESEMPREGO

Novas regras entram
em vigor
Entraram em vigor na terçafeira (10) as novas regras para a
concessão de seguro-desemprego a
trabalhadores que solicitarem o
benefício pela terceira vez em dez
anos. Para ter acesso ao seguro, o
trabalhador deverá fazer curso de
qualificação profissional ou de
formação.
A medida é prevista pelo
Decreto 7.721, de 16 de abril
passado. A nova regra de acesso ao
seguro-desemprego
será
progressivamente implantada em
todo o país.
Entre os fatores que
influenciaram a criação da medida
estão a necessidade de qualificação
do desempregado para a sua volta ao
mercado de trabalho e o combate às
fraudes efetuadas contra o seguro.
PIADINHA
Sempre que seu dono saía, o
papagaio corria para o telefone e
começava a passar trotes. Um dia,
ele foi pego. Como não sabia mais o
que fazer, o dono resolveu colocá-lo
no freezer por alguns minutos.
Passou-se uma hora.O rapaz, então,
tirou o bichinho do freezer e o colocou
no microondas por um minuto, para
reanimá-lo. O papagaio, após acordar
do congelamento olha para seu dono
e, indignado reclama: -Tchê! Que
tempo louco aqui no sul ! Uma hora é
friiio!! Daqui há pouco , um calorão!

