Sexta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

Nº 3230

secretaria@bancariospassofundo.org.br

BANCO DO BRASIL

24 / março / 2017

3601-2785 ou 3601-2786

GOVERNO FEDERAL I

Diretores do SEEB-PF estiveram reunidos Congresso corrupto
com o Superintendente Regional
impõe terceirizações
Na terça-feira, 21, diretores
do SEEB-Passo Fundo e Região realizaram reunião com o Superintendente Regional do Banco do Brasil, Sr
Celso Alberto Acosta da Rocha. Os
diretores relataram as reclamações
feitas pelos funcionários da agência
Bento Brasil e pediram providências para a solução dos problemas.
Para essa unidade, migraram milhares de contas oriundas
da agência Bairro São Cristóvão,
que foi fechada no mês passado.
Como não houve acréscimo na dotação de pessoal da agência, gerou-se uma grande sobrecarga de
trabalho e, inevitavelmente, estresse constante aos trabalhadores.
O Superintendente
aﬁr-

mou que esses problemas são
passageiros e que serão minorados com a chegada de um novo
funcionário e a transferência do
“carteirão” da agência Passo
Fundo para a Bairro Boqueirão.
Os dirigentes sindicais aﬁrmaram que um funcionário apenas
é pouco para uma agência em que
já havia sobrecarga de trabalho antes da reestruturação. Aﬁrmaram
ainda que, como a falta de funcionários é geral, poderão ocorrer
mobilizações e paralisações para
pressionar o banco a contratar. O
Superintendente pediu dois dias
para pensar e discutir mais algumas
medidas que possam ser aplicadas
e para informá-las ao Sindicato.

ITAÚ

Na Bahia, banco foi condenado a pagar
multa de R$ 1 milhão por danos morais

Em Vitória da Conquista (BA), a 1ª Vara do Trabalho
condenou o Itaú por dano moral
coletivo. A ação, denunciando
discriminação, abuso de poder
hierárquico e humilhação havia
sido impetrada pelo MPT. Nela,
o MPT detalhou os casos de desrespeito, coação, falta de ética,

perseguição aos funcionários que
apresentavam atestados médicos,
manipulação das folhas de ponto para o não pagamento de horas extras, imposição de viagens
durante a madrugada e constantes ameaças de demissão.
O gerente assediador
foi afastado sob pena de multa.

BRADESCO

Com inveja do Itau, banco é condenado a
pagar indenização de R$ 800 milhões

Parece que o Bradesco ﬁcou com inveja do Itaú. Em
Porto Alegre, o banco foi condenado, pela 20ª Vara do Trabalho,
a pagar uma indenização de R$
800 milhões por dispensas discriminatórias e sonegação de
valores a empregados. A condenação é resultado de uma
ação civil pública ajuizada no

mês de novembro de 2013 pelo
Ministério Público do Trabalho.
Na ação, o MPT denunciou que o Bradesco demitiu, no
mesmo dia, dois irmãos que trabalhavam em diferentes agências.
As demissões ocorreram porque o
pai deles, um ex-gerente do banco, havia ajuizado uma reclamação trabalhista contra a empresa.

O Presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia,
em conluio com o governo federal, de Michel Temer, manobrou a pauta da casa e votou
e aprovou ontem o famigerado PL 4302. O projeto acaba
com qualquer limite para que
as empresas terceirizem, permitindo até mesmo a terceirização nas suas atividades-ﬁm.
A aprovação da lei da
terceirização, na calada da noite, signiﬁca um ataque de enorme dimensão a todos os trabalhadores e trabalhadoras.
É a precarização generalizada. Qual empresa vai
querer pagar seus próprios funcionários, garantindo os direitos
trabalhistas, se pode contratar
uma outra empresa para fazê-lo
e gastar muito menos com isso?
GOVERNO FEDERAL II

Rumo à Greve Geral
A

patifaria corre solta na praça dos três “podres” poderes. É revoltante.
Não podemos baixar a guarda. Mais do que nunca, precisamos acreditar nas nossas forças.
Fizemos grandes mobilizações em 8 e 15 de março.
Precisamos avançar e construir a Greve Geral para derrotar deﬁtivamente os ataques
do
governo FORA TEMER!
PIADINHA
O clima das manifestações
está tão bom que hoje uma
senhora espirrou no ônibus
e eu gritei: saúde! Um jovem
gritou: educação! O cobrador
gritou: previdência! Uma senhora gritou: moradia! E todos gritaram: FORA TEMER!

