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LEI DAS FILAS - I

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

BB foi condenado no Maranhão
Em Santa Inês, Maranhão, o
Banco do Brasil foi condenado por
desrespeito à Lei das Filas do
município. A 1ª Vara da Comarca da
cidade constatou que muitas pessoas
chegavam a esperar até cinco horas
para atendimento na agência do BB.
Diante disso, acatou ação impetrada
pelo Ministério Público determinando
que seja cumprida a lei que
estabelece o tempo máximo de
espera nas filas bancárias sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 caso

a mesma seja desrespeitada.
Procurando eximir-se de
responsabilidade, a administração do
banco alegou que o atendimento fica
sobrecarregado porque muita gente
deixa para ir ao banco na última hora
ou quer que a agência faça serviços
que podem ser realizados em
correspondentes bancários ou nos
correios. Ou seja, temos ali o caso
de um banco público querendo se
desvencilhar de sua obrigação de
atender o povo brasileiro.

LEI DAS FILAS - II

Em Rio Branco (AC), o banco
condenado foi o Santander
Na capital do Estado do Acre,
Rio Branco, o Santander foi
condenado a indenizar um cliente por
desrespeito à Lei das Filas. O cliente
teve que esperar uma hora e meia
para ser atendido, quando a lei
municipal prevê um máximo de 30
minutos de espera em dias normais
e 45 minutos em dias de pico.

A denúncia, feita pelo cliente
ao Procon-AC, exigia R$ 10 mil de
indenização.
Embora a Justiça
tenha deferido uma indenização de
apenas R$ 2 mil, o cliente se disse
satisfeito e afirmou que sua “intenção
era chamar atenção das unidades
bancárias para o descaso com
atendimento aos clientes e usuários”.

Encontros estaduais
acontecem dia 31/05
Os encontros estaduais dos
funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal serão
realizados no dia 31 de maio.
CEF - entre os principais assuntos
constantes da pauta do encontro
estão: Papel Social da Caixa, Saúde
Caixa, Jornada, Isonomia, Carreira.
BB - entre os principais assuntos em
debate, teremos: Remuneração e
Condições de Trabalho, Saúde e
Previdência (Cassi e Previ), BB e o SFN
(Terceirização e correspondentes
bancários, Internacionalização).
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Sobre a eleição para
delegados sindicais
A eleição para os delegados
sindicais da Caixa Econômica Federal
da base territorial do SEEB-PF serão
realizadas nos dias 27 e 28 de maio.
Os candidatos podem inscrever-se
até amanhã, 22, às 17 horas.
UCRÂNIA

BANCO DO BRASIL

No Mato Grosso, bancários paralisaram
agências para cobrar contratações
Na quarta-feira da semana
passada, 14/05, as agências Ruben de
Mendonça, em Cuiabá, e Couto
Magalhães, em Várzea Grande, do
Banco do Brasil, foram paralisadas por
duas horas. A paralisação foi
organizada pelo SEEB-Mato Grosso e
os bancários protestaram contra as
más condições de trabalho,
resultantes, entre outros motivos, da
sobrecarga de tarefas imposta aos
atuais funcionários do BB. Por sua
vez, essa sobrecarga é resultado do
número insuficiente de trabalhadores
para dar conta dos serviços.
Mais de 500 concursados
aguardam o chamado para o trabalho
no Estado do Centro Oeste e os
protestos serviram também para

cobrar da diretoria do banco que faça
mais contratações.
Assembleia - na assembleia de terçafeira, 27/05, a diretoria do SEEB-PF vai
defender a proposta, a ser levada para
o Encontro Estadual (veja matéria ao
lado e acima) e, a seguir, para o
Congresso Nacional dos Funcionários
do BB, de que seja iniciada uma
campanha de pressão, em todo o país,
para que a diretoria do banco contrate
a quantidade de trabalhadores
necessária para suprir a demanda de
serviços no banco. Precisamos obrigar
o Banco do Brasil a oferecer a seus
funcionários um ambiente de trabalho
sadio e não este, estressante e
adoecedor, que vemos, principalmente
nas agências, já há um bom tempo.

Repartindo o butim
“Se o vice Cheney podia
empurrar a Halliburton no Iraque, por
que o vice Biden não iria arranjar uma
boquinha para o Júnior na Burisma
Gas?”, pergunta o jornalista Antônio
Pimenta, no artigo Filho do vice dos
EUA leva diretoria na maior empresa
de gás da Ucrânia, publicado no jornal
Hora do Povo nº 3249, de 16 a 20/05/
2014. Como fizeram no Iraque após
conquistarem o país, os altos dirigentes
dos Estados Unidos e suas mega
corporações estão agora a repartir o
butim da conquista da Ucrânia. A
íntegra do artigo de Pimenta pode ser
lida em www.horadopovo.com.br.
PIADINHA
— Você conhece a piada do não e
nem eu?
— Não! E você?
-— Nem eu!

