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BRADESCO

Do frio polar ao calor infernal
Há anos a agência central do
Bradesco de Passo Fundo enfrenta
um problema crônico no início do
inverno e verão. Na realidade o sistema de ar condicionado da referida comprovou, na prática, a política
da obsolescência programada desenvolvida e deliberada nos anos
de 1930-1940, tendo como pioneira
a GM, e seguida pela grande maioria das empresas capitalista. Ou
seja, os produtos saem da linha de
produção com tempo de vida útil e
após param de funcionar forçando
os consumidores a adquirirem um
novo produto.
Todo ano a história se repete:
início do inverno trabalhadores [as],
clientes e usuários sentindo um frio
de "renguear cusco". Início do verão, sauna de 40º. Embora os esforços da administração da agência
em resolver em definitivo o proble-

ma, a burocracia departamental do
banco impõe encaminhamento, já
feito anteriormente, irresolúvel:
abrir chamado para o técnico;
aguardar a vinda do técnico que
não é de Passo Fundo, geralmente
de Porto Alegre ou São Paulo; depois de um mês esperando o técnico chega, faz a manutenção, apresenta a fatura e vai embora. Dois
dias depois o ar condicionado está
inoperante novamente.
Chega! Os bancários [as],
clientes e usuários da agência central do Bradesco de Passo Fundo
não aguentam mais! Exigimos da
administração do banco uma resolução definitiva do problema ou será que, enquanto Sindicato, precisaremos paralisar a agência para
sensibilizar a Direção do banco?
Com a palavra os Diretores do Bradesco.
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SANTANDER

Espanhóis continuam
demitindo
Apesar do lucro de R$ 5,744
bilhões auferido em suas filiais brasileiras, o que corresponde a 23%
da lucratividade mundial, o Santander só no ano de 2013 demitiu
4.371 bancário [as] no país.
No geral a América Latina
contribuiu com 47% do lucro do
Santander e a Europa com 43%.
Dos gastos com pessoal, a folha de
pagamento no Brasil não supera
7% da folha mundial.
Ressalte-se que a União Europeia por ser signatária da Convenção 158 da OIT impede os Bancos de demitirem seus trabalhadores [as] naquele continente. A categoria bancária brasileira em todas
as suas campanhas salariais reivindica que os banqueiros brasileiros
sejam signatários da mesma convenção para acabar com as demissões imotivadas em nosso país.
ASSÉDIO MORAL - II

Juíza afasta diretor por Assédio Moral
A juíza da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba-SP, concedeu liminar para afastar do cargo um diretor
da Anhanguera Educacional, instalada naquele município, por prática
de assédio moral. Esta decisão teve
por objetivo preservar a “saúde física, psíquica e mental dos empregados”.
A liminar iniciou com uma

Nº 2941

ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Trabalho
(MPT) contra a instituição. O MPT
solicita que esta empresa crie políticas de prevenção e combate ao
assédio moral, além de pagamento
de R$10 milhões em indenização
por dano moral coletivo e R$10 mil
por funcionário vítima do assediador. (Fonte: http://goo.gl/ZUCLsZ)

Tudo tem limite!
As ações do MPT acontecem
através de demandas vindas dos
Sindicatos, os quais acolhem as
denúncias dos [as] trabalhadores
[as] em sofrimento.
Muitos casos noticiados de
assédio são facilmente identificados pelas atitudes estapafúrdias do
agressor, mas na maioria dos casos o assédio moral é sutil e se
configura no decorrer do tempo.
Se há sofrimento no seu trabalho, fique atento. Procure saber
mais sobre assédio moral nas páginas www.tudotemlimite.org.br e
www.assediomoral.org, ou com
nossos diretores sindicais.
Em breve, no site do sindicato, espaço para denúncias.
PIADINHA
P: Por que o cachorro nunca
morde o seu dono quando é homem?
R: Ética profissional.

