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HSBC

LEI DAS FILAS - I

Banco foi condenado por assédio moral
O
Tribunal
Superior
doTrabalho (TST) condenou o HSBC
a pagar indenização por assédio
moral a uma ex-bancária. A notícia,
veiculada pelo sítio www.tst.just.br,
informa que:
“Na reclamação trabalhista, a
bancária relatou que sofria tratamento
diferenciado por parte do chefe, que
não lhe dirigia a palavra "nem com um
‘bom-dia'", isolando-a nas reuniões,
sonegando informações necessárias

ao bom desempenho das funções e
a expondo publicamente com
ameaças de demissão. Relatou que
chegou a ser demitida após um
afastamento por motivo de doença,
mas foi reintegrada ao emprego por
ordem judicial. O retorno ao trabalho,
segundo ela, foi "ainda mais penoso":
além de ser submetida a metas e
cobranças exageradas, passou a ser
constantemente transferida. Em dois
anos, passou por oito agências.”

BANCO DO BRASIL

Na reestruturação do setor jurídico,
banco repete desrespeito a funcionários
Parece que a diretoria do
Banco do Brasil se esmera em
demonstrar que seu negócio é, tão
somente, acumular lucros sempre
maiores. Em 2013, na reestruturação
das Gerat, seus funcionários foram
tratados com desrespeito, para dizer o
menos. A maior parte deles era de
trabalhadores com muitos anos de
casa - 25 a 30 anos - e uma larga
bagagem de conhecimentos na
negociação e recuperação de dívidas.
Não adiantou; eles foram obrigados a
“encontrarem um lugar para ficar”, a se
aposentarem ou, no limite, se nada
disso servisse, a “pedirem as contas”.
Agora, o BB repete a dose na
reestruturação do setor jurídico. A
seguir, reproduzimos depoimento de
um colega da Bahia, vítima dessa nova

reestruturação:
"Meu departamento no interior
da Bahia fechou. Me ofereceram uma
vaga em Salvador por meio do TAO.
Consegui a vaga e tomei posse no dia
12 de fevereiro. No dia 25 de março eu
recebi uma carta mandando eu
concorrer de novo em alguma cidade
de outro estado onde tivesse vaga. Mas
fui impedido pelo TAO porque só é
possível concorrer a uma vaga a cada
dois anos".
"Minha família ficou no interior,
eu me sujeitei a ir para Salvador
pagando moradia e demais despesas
por conta própria e, como se não
bastasse, ainda me mandam concorrer
de novo e tiram minha comissão. É
uma situação humilhante. Tenho mais
de 30 anos de banco".

SINDICATO

Sobre o convênio com a CIST
Nos últimos dias, diretore(a)es
do SEEB-PF vêm entregando um folder
a bancárias e bancários associados da
entidade. O folder contém a relação de
profissionais médicos que podem ser
consultados por meio da Comunidade
Intersindical de Saúde ao Trabalhador
(CIST). A Secretaria de Saúde do
Sindicato
faz
os
seguintes
esclarecimentos a respeito:
1 - O convênio está disponível também

para os dependentes dos associados;
2 - Bancárias e bancários associados
estão dispensados da apresentação da
carteira de sócio do SEEB-PF. Como
nossa entidade não disponibiliza tal
carteira, é enviada à CIST uma listagem
dos sócios, inclusive de seus
dependentes.
3 - Se você está em dúvida quanto aos
dependentes que relacionou, entre em
contato com a secretaria do sindicato.

No RJ, 17 agências
serão multadas
Foram fiscalizadas 18 agências
Na semana passada, a
Secretaria de Estado de Proteção e
Defesa do Consumidor (Seprocon) do
Rio de Janeiro fez a fiscalização de
18 agências bancárias na capital e na
cidade de São Gonçalo. E nada
menos de 17 agências acabaram
sendo autuadas e serão multadas por
desrespeito à Lei das Filas. No Rio
de Janeiro, a lei determina um tempo
máximo de 15 minutos de espera para
o atendimento nos bancos.
LEI DAS FILAS - II

Desrespeito total
aos clientes
A fiscalização levada a cabo no
Rio de Janeiro revelou o total
desrespeito dos bancos para com
seus clientes. Uma agência do Banco
do Brasil, em São Gonçalo,
apresentou o pior caso de
descumprimento da Lei da Filas. Ali
os clientes eram obrigados a
esperarem até 1h30 pelo atendimento.
Os clientes do Bradesco não ficaram
muito para trás, tendo que enfrentar
esperas de mais de uma hora. Na
agência da Caixa Econômica Federal,
eles
eram um pouco menos
sacrificados; a espera era de “apenas”
38 minutos. Na capital, uma agência
da CEF impunha a seus clientes a
espera de 40 minutos.
PIADINHA
Um casal passeava de bote no meio
de um lago, quando, subitamente,
desabou uma tempestade. O homem,
apavorado, começou a implorar:
- Oh, Deus meu, salva nossas vidas
que eu te prometo deixar de fumar, te
prometo deixar de beber, te prometo
nunca mais jogar, te...
A moça, todo aflita, o interrompe com
um grito desesperado:
- Não prometas tudo, João. Rema!
Rema!

