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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Comando diz que 6,1% é provocação
e chama categoria à mobilização
Na negociação de ontem, a
Fenaban ofereceu só 6,1% de
reajuste nos salários, no vale e cesta
alimentação e na PLR. Para as
demais reivindicações, nada. O
Comando Nacional dos Bancários

qualificou a proposta como uma
provocação e chamou a categoria à
mobilização. No dia 12, serão
realizadas assembleias para rejeitar
a proposta e decretar o início da greve
no dia 19.

BANCO DO BRASIL - I

Gerente passa do controle sobre seus
funcionários ao assédio moral aberto
No Curtas e Novas nº 2897
informamos sobre denúncias de que
alguns gerentes do Banco do Brasil
vêm procurando controlar todos os
passos de seus subordinados durante
a jornada de trabalho. Uns exigem que
o funcionário lhe entregue, por escrito,
aquilo que vendeu ou ofertou ao longo
da jornada e outros têm ido mais longe,
controlando tudo o que é feito pelo
funcionário, afirmamos no informativo
daquele dia.

Na mesma matéria, deixamos
um recado a esses gerentes, de que o
sindicato empreenderia luta sem
tréguas para que tal prática cesasse.
Infelizmente, a coisa continua como
antes e, aliado ao controle, um gerente
da base territorial do SEEB-Passo
Fundo desandou para a prática aberta
do assédio moral. Ele passou a
desancar seus funcionários em frente
aos colegas ou mesmo de estranhos
ao ambiente de trabalho.

BANCO DO BRASIL - II

Quase em desespero, familiar de
colega do BB pede socorro
Desabafo dá uma ideia de como anda o ambiente de trabalho na agência
e, de resto, em grande parte das dependências do banco
“Gostaria de saber como certas
pessoas são gerentes se não são
capazes nem sequer de levantarem a
cabeça para cumprimentarem os
clientes, só sabem cobrar mas não
ajudam em nada. Acho que seria bom
os SUPERIORES darem uma
vistoriada nas agências, porque tá
ficando crítico, se acontecer algo [a(o)
colega], de perder a paciência, porque
está insuportável a maneira como é
tratado(a). (Att. um familiar preocupado
com a saúde física e psicológica de seu
cônjuge. SOCORRO!)”
As palavras acima falam por
elas mesmas. Elas foram enviadas,
anonimamente, pelo familiar de colega
de uma agência do BB e mostram o
quão danoso à saúde se encontra o

ambiente de trabalho nessa agência.
O pano de fundo disso tudo são
as metas abusivas. É de frisarmos que
chega às raias da obsessão a cobrança
pelo cumprimento de metas que muitos
gestores do BB têm imposto a seus
funcionários pelo país afora. Não é de
admirar, portanto, que surjam reações
como a que relatamos.
Já que o recado enviado no
C&N 2897 não foi assimilado pelo
gerente da agência em questão, o
primeiro passo da diretoria do SEEBPF será reunir-se com o mesmo
buscando uma mudança na sua
postura. Se isso não resolver,
tomaremos medidas mais incisivas
na defesa da saúde e qualidade de vida
dos nossos colegas.

TERCEIRIZAÇÃO

Salário de terceirizado
é 27% menor
Um estudo realizado pela CUT,
em parceria com o Dieese
(Departamento Intersindical de
Estatísticas
e
Estudos
Socioeconômicos), mostra que os
salários dos terceirizados são 27%
menores que os dos demais
trabalhadores. Não bastasse o fato de
ganharem menos, esses trabalhadores
têm de suportar uma jornada de
trabalho maior em três horas por
semana. Quanto à incidência de
acidentes de trabalho, o estudo aponta
que, a cada dez acidentes, oito
acontecem entre os terceirizados.
Esses são alguns dos
“benefícios” que o PL 4330 quer
estender a toda a classe trabalhadora
brasileira.
SEGURANÇA

Adicional de risco de
vida dos vigilantes
Bancos travam pagamento dos 30%
O GTT (Grupo Tripartite de
Trabalho), formado para discutir a
norma que trata do adicional de risco/
periculosidade esteve reunidp pela
terceira vez na terça-feira, 3, em
Brasília. E os patrões tornaram a
propor o parcelamento do pagamento
dos 30% para os vigilantes que ainda
estão recebendo o adicional. Os
representantes dos trabalhadores
rejeitaram a proposta e cobraram o
pagamento integral do percentual
desde a publicação da lei 12.740, em
08/12/2013. Para a Contraf-CUT, são
os bancos, que querem ampliar ainda
mais seus lucros, que estão a
pressionar pelo parcelamento.
PIADINHA
Seu Joaquim chegou ao trabalho todo
feliz e foi logo anunciando:
- É o seguinte pessoal. Minha mulher
está grávida!
E um gaiato de lá do fundo soltou a
piadinha:
- O senhor já suspeita de alguém?

