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Sindicato fez manifestação na agência Campanha nacional
Bairro Vera Cruz na sexta-feira, 09/11 por mais funcionários
No Curtas e Novas nº 2820,
informamos que a última reunião da
Diretoria Colegiada do SEEB-Passo
Fundo e Região havia deliberado pela
realização de ações mais incisivas
para cobrar dos bancos a contratação
de mais funcionários.
E a primeira ação aconteceu
na sexta-feira, 09, quando, das 10h
às 15h, diretores da entidade fizeram
uma manifestação na agência Bairro
Vera Cruz, do Banco do Brasil. Foram
fixadas faixas na fachada da agência

e distribuídos panfletos aos clientes e
usuários do banco.
O Sindicato mostrou à
população como o BB aumentou seu
lucro em quase 140% nos últimos
cinco anos. De R$ 5,058 bilhões em
2007, o lucro saltou para R$ 12,1
bilhões em 2011. Os diretores
também denunciaram que, ao mesmo
tempo em que o banco vem
aumentando em muito seus ganhos,
as condições de trabalho e de saúde
dos funcionários têm piorado bastante.
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Abaixo-assinado cobra da diretoria do
banco a contratação dos concursados
Durante a manifestação de
sexta-feira, o SEEB-PF coletou
assinaturas para um abaixo-assinado
que cobra da diretoria do Banco do
Brasil a contratação imediata dos
concursados que estão na fila de
espera para serem chamados. O
documento acentua que “os diretores
têm o dever de implementar medidas
que garantam um atendimento de
qualidade aos clientes e usuários da

instituição e, sobretudo, de respeito
para com a saúde de seus
trabalhadores e suas trabalhadoras”.
A manifestação de sexta-feira
foi apenas a primeira O Sindicato
pretende repeti-la em outras agências
de sua base territorial. A intenção é
fazer com que as manifestações se
espalhem pelo país afora fortalecendo
assim a pressão sobre a diretoria do
banco.

INSEGURANÇA BANCÁRIA

Brigada Militar e sindicatos realizam
mapeamento do risco das agências
Numa ação inédita, a Brigada
Militar está realizando um
mapeamento das agências bancárias
do RS visando identificar as suas
vulnerabilidades quanto aos
dispositivos de engenharia e de
segurança. A intenção é construir um
relatório que servirá como orienteção
aos bancos para a adoção de
medidas preventivas visando à
redução do alto índice de ocorrências
envolvendo as instituições financeiras
no Estado.
Em Passo Fundo, este
levantamento foi acompanhado por

membros da Diretoria do SEEBPasso Fundo que passaram em todas
as agências e PABs do município.O
caráter da ação é preventivo, uma vez
que a fiscalização e a autuação estão
a cargo da Polícia Federal.
Curiosamente, todos os
bancos instruíram seus gestores a
não assinarem o relatório proveniente
das visitas às agências, mas o
trabalho foi realizado com sucesso.
A lamentar apenas a postura da
administração do Sicredi-Petrópolis
pela hostilidade com que recebeu a
BM e o Sindicato.

Os representantes sindicais
de base, Jorge Cival Nunes, Ruy
Carlos Rassele, e o diretor do
Sindicato dos Bancários de Passo
fundo, Nelson Fazenda, levaram uma
proposta à reunião realizada no dia
26, em Porto Alegre. O SEEB-PF
propôs o lançamento de uma
campanha nacional para cobrar do
banco a contratação de mais
funcionários. A proposta, que prevê
até mesmo a paralisação de
agências caso não sejam tomadas
medidas efetivas pela diretoria do
banco neste sentido, deverá ser
levada à reunião da Comissão de
Empresa do BB, que realizar-se-á
amanhã, em Brasília.
BRADESCO

Violação de sigilo e
condenação
Embora as instituições
financeiras estejam obrigadas, por
força de normas expedidas pelo Banco
Central, a contribuírem na identificação
e combate de crimes de lavagem de
dinheiro e ocultação de bens,
caracteriza abuso de direito, além de
violação à intimidade e privacidade, a
conduta do banco empregador de
controlar as operações de débito e
crédito em conta corrente dos
empregados. Assim decidiu, por
maioria de votos, a Segunda Turma do
TRT de Minas Gerais (TRT-MG),
condenando o Bradesco ao
pagamento de indenização por danos
morais, em razão da violação ao sigilo
bancário de uma empregada que tinha
a
sua
conta
corrente
permanentemente monitorada.
PIADINHA
- Pai, porque quando Jesus
ressuscitou, apareceu primeiro para
as mulheres e não para os homens?
- Porque ele queria que a noticia se
espalhasse mais depressa, filho!

