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SEGURANÇA

Justiça fixou multa para os bancos que
abriram sem policiamento ostensivo
Os bancos serão multados
em R$ 100 mil para cada agência ou
posto de atendimento bancário aberto
nas cidades onde não haja
policiamento ostensivo. É o que
determinou a 3ª Vara do Trabalho de
Porto Alegre. A Justiça iria notificar
nove instituições bancárias dessa
decisão.

Uma liminar, deferida ainda no
dia 1º/08, com base em um mandado
de segurança impetrado pela FetrafiRS e o SEEB-Porto Alegre, proibiu a
abertura das agências sem o
policiamento ostensivo. A decisão
judicial ficou condicionada à prévia
comunicação oficial da Brigada Militar
quanto aos dias de aquartelamento.

HSBC

Em Curitiba, protesto contra o assédio
moral fechou 14 agências ontem
Na manhã de ontem, o
Sindicato dos Bancários de Curitiba
fechou 14 agências do HSBC na
cidade, em protesto contra o assédio
moral. Foram inúmeras denúncias
encaminhadas ao sindicato dando
conta da prática de várias
administrações, de humilhar os
trabalhadores nas reuniões e nas
cobranças de metas. Como o banco
não tomou providências, o SEEBCuritiba partiu para ações mais incisivas
para cobrar o fim do assédio moral.

"Nos reunimos com o banco
para alertar que estava acontecendo
o assédio moral e também fizemos a
denúncia por meio do aditivo de
assédio, que consta na convenção
coletiva. Contudo, isso acabou não
surtindo efeito. Por conta disso,
fizemos essa mobilização para que
estas agências não abrissem nesta
manhã", afirmou Cristiane Zacarias,
coordenadora da Comissão de
Organização dos Empregados
(COE-HSBC).

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Segunda rodada de negociações com
a Fenaban terminou sem avanços

A segunda rodada de
negociações da Campanha Nacional
dos Bancários 2015 foi realizada
nesta semana. Foram dois dias de
debates, na terça e quarta-feira, sobre
os temas saúde, condições de
trabalho e segurança. A Fenaban,
porém, nada apresentou de concreto
em resposta às reivindicações dos
bancários.
O Comando Nacional dos
Bancários apresentou uma pesquisa
realizada pelo Dieese com base nos
dados do INSS que mostra a relação
direta entre a rotina estressante dos
bancários e o adoecimento crescente
de que padece a categoria.

Quanto ao assédio moral, os
banqueiros reconheceram que pode
haver excessos dos gestores na
cobrança das metas. Porém, não
aceitaram a proposta de que as
metas sejam estabelecidas com a
participação dos trabalhadores,
levando em conta porte da unidade,
a localização e a carteira de clientes.
O calendário de negociações com a
Fenaban prevê ainda duas reuniões:
09/09 - Igualdade de Oportunidades;
16/09 - Remuneração
Na página do SEEB-PF na
internet, pode ser lida matéria
completa sobre a negociação desta
semana.

BANCO DO BRASIL

Os Representantes
Sindicais eleitos

A eleição para Representantes
Sindicais de Base do Banco do Brasil,
realizada nos dias 24, 25, 26 e 27 de
agosto apresentou o seguinte
resultado:
- Roberto Gheller, da agência Bairro
Boqueirão, fez 83 votos;
- Silvana Cambrussi, da agência
Sananduva, fez 49 votos;
- Carlos Eduardo Gadine, da agência
Tapejara, fez 40 votos.
Conforme estabelece o
regulamento, foram eleitos, para um
mandato de um ano, os dois colegas
mais votados.
SINDICATO

3º Campeonato de
Futebol Soçaite

Como informamos no C&N
anterior, a Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer vai promover,
em breve, o 3º Campeonato de
Futebol Soçaite dos Bancários.
Poderão participar da competição,
bancários e esposos das bancárias
e vigilantes. Então, tu já podes
começar a organizar o teu time. O
local das partidas será o Dalbosco
Futebol Soçaite. Como de praxe, a
Secretaria vai convocar uma reunião
com os coordenadores de cada
equipe para definir o regulamento e o
calendário de jogos do campeonato.
PIADINHA
O marido vai pro motel com a amante.
Lá chegando, encontra o carro do
sogro. Indignado com a traição do
sogro à sogra, ele risca todo o carro
e ainda arranca o som. No dia
seguinte, ao chegar na casa da
sogra, encontra o sogro bufando de
brabo e pergunta a ele o porquê da
brabeza. E o sogro responde:
- É que eu emprestei meu carro pra
tua mulher ir à igreja ontem e, além
de riscá-lo todo ainda roubaram o
meu rádio.

