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SINDICATO

Campeonato de
Greve trouxe avanço relativo às
cobranças pelo cumprimento de metas Futebol Society 2013
A grande greve de 2013 da
categoria bancária trouxe um
significativo avanço no combate à
cobrança “sem freios” pelo
cumprimento de metas por parte dos
gestores. A partir da assinatura da
Convenção Coletiva de Trabalho, ficou
vedado aos gestores a remessa de
torpedos (SMS) aos telefones celulares
particulares dos bancários com o fim
de cobrar o cumprimento das metas.
A cláusula 36ª da CCT
estabelece
ainda
que
“No
monitoramento de resultados, os
bancos não exporão, publicamente, o
ranking
individual
de
seus

empregados”.
Já o Banco do Brasil assumiu
o compromisso, conforme disposto no
parágrafo único da cláusula 51ª do
Acordo Coletivo de Trabalho, de
“regulamentar, nos normativos internos,
a proibição do envio de mensagens de
texto (SMS) que tratem de cobrança
de metas e resultados fora do horário
de trabalho do funcionário”.
Agora, cabe aos bancários
ajudarem na fiscalização do
cumprimento do que foi assinado pelos
banqueiros. Qualquer desvio dos
gestores deve ser denunciado aos
sindicatos.

SANTANDER - I

Em reunião com o vice-presidente,
bancários cobraram o fim das demissões
Na quinta-feira, 28, dirigentes
sindicais da Contraf estiveram reunidos
com o vice-presidente executivo sênior
do Santander, José de Paiva Ferreira.
Frisando que o Santander é o banco
que mais demite no Brasil, mesmo
extraindo quase um quarto, 24%, de seu
lucro mundial em nosso país, os
dirigentes sindicais cobraram o fim das
demissões.
Paiva respondeu afirmando que
as dispensas vão continuar por serem
“normais”. Quanto às demissões de

véspera de Natal - em 2012, foram nada
menos que 1153 - Paiva disse que “não
haverá demissões em massa em
dezembro”.
Na avaliação da Contraf, ainda
que
Paiva
não
tenha
se
compromissado com o fim das
demissões, foi aberto um importante
canal de diálogo com um grande
executivo do banco, o que não exime
os sindicatos de continuarem com suas
ações em defesa dos direitos dos
trabalhadores do Santander.

SANTANDER - II

Bancários reivindicaram acesso às
informações sobre os funcionários
Outra reivindicação que os
dirigentes sindicais fizeram ao vicepresidente do Santander, José de Paiva
Ferreira, diz respeito à transparência
dos dados relativos ao quadro de
funcionários, como acontece na
Espanha. Naquele país, dados como
número
de
contratações,
desligamentos e afastamentos e
relativos
aos
salários
são

disponibilizados aos sindicatos. O vicepresidente acatou a solicitação e ficou
de apresentar os resultados de
pesquisas feitas com os funcionários
do banco.
Matéria completa sobre a
reunião com o vice-presidente do
Santander pode ser lida na página do
SEEB-Passo Fundo na Internet,
www.bancariospassofundo.org.br.

Os resultados da 2ª rodada do
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários 2013 são os seguintes:
Bradesco B 1 x 6 Banrisul A
Itaú 7 x 2 Banrisul B
Bradesco A 1 x 3 Banrisul A
MEIO AMBIENTE - I

Brasil abriu as portas
ao danoso fracking
Os alertas de movimentos
sociais, entidades ambientalistas e até
mesmo do Ministério Público Federal
não foram suficientes. Nos dias 28 e
29 de novembro, o Brasil abriu as
portas ao danosos fraturamento
hidráulico - fracking, em inglês -,
técnica de extração do gás de xisto do
subsolo. Naqueles dias, a ANP
(Agência Nacional do Petróleo) realizou
leilões de várias áreas do país para a
extração desse gás. O fraturamento
hidráulico é extremamente danoso ao
meio ambiente, pois os mais de 600
produtos químicos utilizados para a
extração do gás acabam por
contaminar lençóis freáticos, rios e
lagos.
MEIO AMBIENTE - II

Os danos causados
pelo fracking nos EUA
A questão do fraturamento
hidráulico é extremamente grave; por
isso, voltaremos a abordá-la nos
próximos C&N. Por hora, sugerimos
a bancárias e bancários dois vídeos
curtos - no total, são apenas 18
minutos - que mostram os danos
devastadores que o fracking vem
provocando nos Estados Unidos. Você
pode assistir aos vídeos acessando
h t t p : / / w w w. r e b e l i o n . o r g /
noticia.php?id=139569.
PIADINHA
O que o peixe disse para a peixa?
- Estou apeixonado!

