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SINDICATO

“Ficha suja” é conquista da greve
para o combate ao assédio moral
A participação dos funcionários
do Banco do Brasil na greve da
categoria bancária aumentou neste
ano de 2013. A greve, é certo, não teve
força suficiente para fazer com que o
banco atendesse reivindicações de
grande importância tais como o fim da
lateralidade e o retorno das
substituições, o percentual de 6% nos
interstícios do PCS, entre outras.
No entanto, por conta da greve,
os trabalhadores conseguiram
arrancar um avanço importante relativo
ao combate ao assédio moral. O
chamado “ficha suja” vai fazer com
que os assediadores pensem bem
mais antes de cometerem as
barbaridades contra os funcionários,

que viraram corriqueiras em muitas
dependências do banco.
A cláusula 53ª do Acordo
Coletivo estabelece o seguinte: “A
seleção para gestores, na rede de
agências, pelo Programa de Ascensão
Profissional, terá como pré-requisito
não haver demanda de ouvidoria
procedente nos últimos 12 meses,
consideradas também as denúncias
encaminhadas via ‘Protocolo de
Prevenção de Conflitos’ “.
Ou seja, com o “ficha suja” os
funcionários do BB conquistaram um
mecanismo que deve servir para ir
colocando as coisas em seus devidos
lugares. Assediador tem mesmo é que
ser punido exemplarmente.

LEI DAS FILAS - I

Campeonato de
Futebol Society 2013
No sábado, 07/12, acontece a
terceira rodada dos Campeonato de
Futebol Society dos Bancários 2013,
quando teremos os seguintes jogos:
10h: CEF x Bradesco B
10:50h: Bradesco C x Itaú
SEGURANÇA

Vigilantes: risco de
vida é regulamentado
Na segunda-feira, 2, o ministro
do Trabalho e Emprego, Manoel Dias,
assinou a portaria que regulamenta a
lei que estabelece o adicional de 30%
de risco de vida/periculosidade para a
categoria. Os vigilantes tiveram que
esperar um ano pela regulamentação;
a lei foi sancionada pela Presidência
da República em dezembro de 2012.

No Maranhão, BB terá que indenizar MEIO AMBIENTE
cliente que esperou quatro horas na fila O efeitos do fracking
O Tribunal de Justiça do
Maranhão condenou o Banco do
Brasil pela demora no atendimento a
um cliente. O cliente provou que, no
dia 26 de abril de 2010, esperou mais
de quatro horas, das 14h às 18:42h,
para efetivar o pagamento de um
boleto bancário. O TJ-MA determinou
ainda que o BB pague uma

indenização de R$ 2 mil, com juros e
correção monetária, e os honorários
do advogado do cliente.
O cliente assegurou à Justiça
que a população de Imperatriz está
submetida a um atendimento bancário
deficitário, e que isso ocorre com mais
ênfase nos bancos públicos, devido
à falta de funcionários.

LEI DAS FILAS - II

TJ-MA reformou a decisão inicial,
que era contrária à petição do cliente
Considerando não ter havido
lesão à honra ou à personalidade
devido à espera na fila, a 1ª Vara Cível
da Comarca de Imperatriz-MA não
acolheu a pretensão do cliente. A
decisão foi reformada pelo TJ-MA com
base na lei municipal que prevê um
máximo de 30 minutos de espera para
o atendimento nos bancos.
Ao conceder o dano moral ao
cliente, a desembargadora Nelma
Sarney observou que "A espera na fila

impõe cansaço físico e emocional à
pessoa, é fato aviltante e afrontoso à
dignidade". A desembargadora ainda
recusou a argumentação do Banco do
Brasil de que disponibiliza outros meios
para o pagamento de títulos como
caixas eletrônicos, internet e
correspondentes bancários, explicando
que parte da população não sabe utilizar
os terminais enquanto que as filas
seguem muito grandes nas agências
bancárias.

na Argentina
Em artigo publicado no blog
frackingnaobrasil.blogspot.com.br,
em 18/12/2013, Zuleyca Nycz e Ivo
Pugnaloni afirmam: “Na Argentina, na
província de Neuquén, as famosas
maçãs daquela região, estão proibidas
de entrar na União Europeia. Também
estão proibidos de entrar na Europa os
produtos de origem animal
contaminados pelos produtos
químicos tóxicos que inundaram os
lençóis freáticos daquela região”.
O artigo traz informações
sobre o fracking, técnica de extração
do gás de xisto extremamente nociva
ao meio ambiente. Vale a leitura.
PIADINHA
A mulher pergunta:
- Querido, o que você mais prefere?
Uma mulher bonita ou uma mulher
inteligente?
Eo marido responde:
- Nem uma, nem outra.. meu amor...
você sabe que eu gosto só de você!

