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No Piauí, banco foi condenado por
cobrança abusiva de metas
A 4ª Vara doTrabalho de
Teresina condenou o Banco do Brasil
a pagar R$ 5 milhões de indenização
por submeter seus gerentes à
cobrança de metas abusivas através
de mensagens via celular ou e-mail.
A ação foi impetrada pelo
Ministério Público do Trabalho do Piauí
(MPT-PI) a partir de denúncia feita pelo
Sindicato dos Bancários dando conta
de que os funcionários estavam
adoecendo devido às pressões
constantes sofridas no trabalho.
Conforme matéria elaborada pelo MPT
e publicada no síto da Contraf na

Internet, o BB “também está obrigado
a contratar profissionais especializados
em saúde mental no trabalho, para
elaboração de diagnóstico sobre as
condições organizacionais”.
Mesmo que essa decisão da
Justiça do Piauí seja parcial - o BB
ainda pode recorrer - os trabalhadores
devem comemorar. É uma batalha que
vencemos e que serve de alento a
nossa luta em busca de um ambiente
de trabalho aprazível e digno nos
bancos, bem diferente do que vemos
atualmente, que adoece as pessoas,
como provou o MPT-PI.
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“O banco adotou um sistema baseado
no medo e no terror”, diz procuradora
As investigações do MPT-PI,
iniciadas em janeiro de 2013 e que
embasaram a ação contra o Banco do
Brasil, constataram que “pelo menos
quatro funcionários foram afastados
das atividades com diagnóstico de
síndrome de burnout, uma espécie de
exaustão emocional ou estresse, que
pode levar a incapacidade temporária
ou até definitiva do trabalhador”.

A procuradora do Trabalho,
Maria Elena Rego, autora da ação,
afirmou: "O banco adotou um sistema
baseado no medo e no terror. Por isso
os empregados desenvolveram
doenças físicas e psíquicas. Com essa
sentença, o judiciário piauiense
demonstra seu compromisso com os
princípios trabalhistas e os direitos
fundamentais do trabalhador".

Uma situação vexatória
A Diretoria do Banco do Brasil
e seu controlador, o Governo Federal,
estão submetendo a instituição a uma
situação vexatória. Que outro termo
poderíamos utilizar para definir as
consequências da forma como vem
sendo gerido o maior banco público do
país. Este banco deveria estar focado
no desenvolvimento do país e de seu
povo. Porém, foi inserido quase por
completo na lógica de mercado, de
extração de lucros sempre maiores.
E, mesmo com os lucros recordes, e
absurdos, que vem acumulando há
vários anos, o BB não se dispõe a
respeitar “os direitos fundamentais” de
seus funcionários, como constatou o
Ministério Público do Trabalho do Piauí.
BANRISUL

Encontro Nacional
acontece dia 19/07

Corpo de ex-bancário da CEF, preso e
morto na ditadura, será exumado

O 22º Encontro Nacional dos
Funcionários do Banrisul será
realizado no dia 19 de julho, sábado,
em Porto Alegre. Os banrisulenses
vão discutir todas as questões como
Cabergs, Fundação Banrisul, saúde
do trabalhador, entre outras. Além
disso, estará na pauta o Plano de
Carreira e a estratégia de mobilização
para a Campanha Nacional dos
Bancários deste ano. O SEEB-PF vai
disponibilizar a infra-estrutura
necessária a bancárias e bancários
que desejarem participar do encontro
em Porto Alegre.

Legistas da Comissão Nacional
da Verdade (CNV) vão exumar o corpo
do ex-bancário Abelardo Rausch de
Alcântara, morto há 44 anos. A CNV
vai fazer a exumação porque os
registros mostram indícios de que
Alcântara teria sido morto após tortura.
O ex-bancário era funcionário
da Caixa Econômica Federal, quando
foi preso pela Polícia do Exército (PE),
acusado de ter roubado dinheiro da
agência onde trabalhava. Abelardo foi
levado para o Pelotão de Investigações
Criminais (PIC) da PE, em Brasília,

PIADINHA
Em tempos de Copa do Mundo, o
Manoel explica um lance do jogo de
futebol para o amigo:
— Tinha que ver, Joaquim. Na hora de
cobrar o pênalti, o goleiro me dizia: "Se
chutar na esquerda eu pego, se chutar
na direita eu pego, se chutar no meio
eu pego!"
— E você fez o quê, Manoel?
— Enganei ele, ora pois!
— Enganou como?
— Eu chutei para fora, oras!

GOLPE DE 1964

onde teria sido torturado. Como o exbancário teria ficado muito ferido devido
à tortura, o PIC teria simulado um
acidente de automóvel e o levado para
o hospital, onde acabou falecendo.
O Golpe de Estado de 1964
derrubou um governo eleito pelo povo
brasileiro, o de João Goulart, e instalou
em seu lugar uma ditadura que durou
mais de 20 anos. O caso Abelardo é
mais um a mostrar o quão estão
equivocados os que imaginam que
somente com uma nova ditadura é que
o Brasil poderá ser melhorado.

