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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Sobre a Convenção Coletiva de Trabalho
A CCT (Convenção Coletiva de
Trabalho) é uma conquista
importantíssima da categoria bancária.
Além dos bancários, apenas os
petroleiros têm uma convenção coletiva
de abrangência nacional. Somente isso
já bastaria para demonstrar sua
importância e o quanto foi preciso lutar
para conquistá-la. Por isso, é sempre
salutar sabermos o que tal convenção

nos garante. Em sendo assim, nos
próximos C&N estaremos publicando
algumas das cláusulas e artigos da
CCT, na íntegra ou de forma resumida,
para que os bancários se mantenham
atualizados quanto aos seus direitos.
Até porque, mesmo a manutenção dos
direitos garantidos pela CCT exigirá que
a categoria sempre esteja unida,
organizada e pronta para a luta.

BANCO DO BRASIL

No MT, banco foi condenado por
demora excessiva no atendimento
Por descumprir uma série de
regras estabelecidas pela lei 2757/
2005 de Várzea Grande, Mato Grosso,
o Banco do Brasil foi condenado a
pagar indenização por dano moral
coletivo no valor de R$ 300 mil. Tal lei
dispõe sobre o tempo máximo que os
clientes podem ficar nas filas à espera
de atendimento, a reserva de caixas
preferenciais e o número maior de
funcionários, entre outras questões. A
ação foi impetrada pelo MPT (Ministério

Público do Trabalho).
O juiz da 3ª Vara, Luis Otávio
Pereira Marques, determinou também
um prazo de 90 dias para que o BB
adeque a estrutura de suas agências
no município, inclusive no tocante aos
recursos humanos. A determinação
obriga ainda o banco a atender os
clientes e usuários num tempo
máximo de 15 minutos nos dias
normais e de 30 minutos nas
vésperas e nos pós-feriados.

REFORMA AGRÁRIA

A nova proposta do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra
Em entrevista publicada no
jornal Brasil de Fato nº 569, João Paulo
Rodrigues, um dos líderes do
Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra, falou sobre a nova proposta do
MST para a reforma agrária:
“Mais do que nunca a Reforma
Agrária é urgente e necessária. No
entanto, é uma Reforma Agrária de
novo tipo, o que chamamos de
Popular. Entendemos que a Reforma
Agrária não é mais uma política voltada
apenas para a população do campo.
Ela é urgente e necessária para o
conjunto da sociedade como um todo.”
“Se quisermos comer um
alimento cheio de veneno que nos dará
câncer, se quisermos cultivar uma
produção que destrói o meio ambiente

e contribui com a crise climática,
expulsa os camponeses do campo
aumentando a população pobre das
grandes cidades, então a Reforma
Agrária de fato não é necessária. Mas
se quisermos, por outro lado, um
modelo produtivo que concilie sua
produção com a preservação
ambiental, que o povo brasileiro tenha
alimentos saudáveis e sem
agrotóxicos, que a miséria e a pobreza
deixem de existir em nosso país, então
ela nunca se fez tão necessária.”
A entrevista de Rodrigues traz
mais dados que demonstram a
importância da reforma agrária. Por
isso, vale a pena lê-la na íntegra. Ela
está disponível também no link http://
www.brasildefato.com.br/node/26936.

SANTANDER - I

Campeão em
reclamações em 2013
Não bastasse a nefasta política
de demissões de bancários, sem quê
nem porquê, que vem aplicando em
nosso país, o Santander ainda brilha
em outro quesito negativo. O banco
espanhol foi o campeão em
reclamações no ano de 2013 ao liderar
o ranking do Banco Central por oito
meses, seis dos quais de forma
consecutiva. HSBC por duas vezes,
Banrisul e Banco do Brasil, uma cada,
também andaram ponteando o ranking
do BC no ano passado.
SANTANDER - II

Demissões e aumento
do número de clientes
Enquanto demite trabalhadores
e elimina empregos, o Santander tem
ampliado a quantidade de contas
correntes e de clientes. Esta política,
obviamente, acaba trazendo prejuízos
aos funcionários e clientes e usuários
do banco.
Os bancários vão
acumulando cada vez mais tarefas, o
que vai redundar em estresse rotineiro
e, inevitavelmente, adoecimento. Já
aos clientes e usuários, que esperam
um atendimento de qualidade que os
bancários não podem lhes oferecer,
sobram as reclamações ao Banco
Central. Está montado o ambiente
para que o banco siga como campeão
do ranking do BC.

PIADINHA
Dois amigos conversam:
- Cara, eu odeio ir a festas de
casamento.
É mesmo? Por que?
- As minhas tias sempre ficam
falando: “O próximo vai ser você! O
próximo vai ser você!”
- Bah! É fogo! Mas eu conheço um
jeito de você fazer com elas parem
com isso.
É mesmo? Como?
- Comece a fazer a mesma coisa com
elas nos velórios!

