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Projeto de lei coloca em risco
direito
dos trabalhadores
O direito dos trabalhadores está
Nesta quarta, 15/6, a Contraf e
em risco. É que a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público da Câmara Federal aprovou,
na semana passada, por 17 votos a
7, projeto de lei que regulamenta
a terceirização.
O texto, do mega-empresário e
deputado Sandro Mabel (PR-GO)
autoriza a terceirização de todo serviço, incluindo as atividades-fim,
tanto de empresas privadas quanto públicas. Ainda estabelece a responsabilidade subsidiária para o
contratante em relação às obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação
de serviços.

as centrais sindicais, participam de
audiência pública, promovida pela
Comissão Especial sobre a Regulamentação do Trabalho Terceirizado
da Câmara Federal, em Brasília. A
ideia é travar o projeto de Sandro
Mabel e defender a visão dos trabalhadores. Este projeto se aprovado prejudicará principalmente a
categoria bancária.
No site do Sindicato de Dourados ( www.bancariosms.com.br )
você lê a matéria com mais detalhes e a relação dos deputados que
votaram contra os trabalhadores e
seus e-mails para mandar mensagens protestando.

Pressão toma conta do Banco do Brasil
O trabalho bancário se transformou num verdadeiro sofrimento. Ao
invés de satisfação profissional, os
empregados têm uma rotina diária
de pressão, metas, assédio moral e
desrespeito. O Banco do Brasil é um
dos campeões.
A falta de organização da empresa se reflete na cobrança de metas
e contribui para o estresse e
adoecimento dos bancários. Pesquisa feita pelo INSS em 2009 mostra
que 1.200 bancários são afastados
por problemas de saúde todos os
meses. Metade dos casos é de LER/
Dort ou doenças psíquicas.
No BB, a definição das metas
acontece por meio do Sinergia, um
programa vinculado ao Acordo de

Trabalho (ATB) das agências e, cujos
resultados têm influência sobre a
distribuição do Módulo Bônus da
PLR (Participação nos Lucros e Resultados). E é a partir daí, que a
pressão é iniciada.
Na cadeia da pressão, o banco
define as metas para os superintendentes estaduais que repassam
aos gerentes regionais. Estes, por
sua vez, pressionam os gerentes
gerais, que descarregam nos funcionários. O modelo em espiral não
é adotado apenas pelo BB. Outros
bancos também utilizam o método
A orientação é que os trabalhadores não se deixem levar pela
pressão e denuncie os abusos ao
Sindicato.

BRADESCO

Reivindicações
estão com o banco
A Comissão de Organização dos
Funcionários (COE) do Bradesco
entregou ao banco na sexta, 10/6,
as reivindicações da Campanha Nacional de Valorização dos Funcionários. Os trabalhadores reafirmaram, na negociação, a necessidade
de um Plano de Cargos, Carreira e
Salários mais transparente, com
critérios claros de promoção e oportunidade, além de melhor remuneração.
O diretor de imprensa e comunicação do Sindicato de Dourados e
Região, Joacir Rodrigues, faz parte
da COE do Bradesco representando

a Fetec-CUT-CN e esteve presente
na reunião.
Foi cobrada também melhoria na
rede credenciada do plano de saúde e o oferecimento de mais especialidades, além da inclusão dos
pais no plano de saúde, além do
auxílio-educação.
De posse da minuta, o diretor
de RH do Bradesco, Luiz Bueno se
comprometeu em levar o pleito
para a direção do banco e a dar um
retorno, inclusive com indicação de
calendário para negociação.
No site do Sindicato você vê a
pauta completa da minuta.

Contraf-CUT discute
com Caixa alterações no
Processo Seletivo Interno

A Contraf-CUT, sindicatos e federações participaram na sexta, 10/
6, em Brasília, de reunião com representantes da Caixa para tratar
de alterações no Processo Seletivo
Interno (PSI).
Um dos pontos de avanço nas
discussões foi a questão da acessibilidade de empregados deficientes visuais aos cursos oferecidos
pela Universidade Caixa. Matéria
completa no site:
www.bancariosms.com.br

SANTANDER
Retomado fórum de saúde

Representantes dos empregados
e do banco realizaram na sexta 10
a primeira reunião do Fórum de
Saúde e Condições de Trabalho do
Santander, conquistado no acordo
coletivo aditivo.
Na pauta entregue está o fim das
metas abusivas, a disponibilização
de informações ligadas à saúde e
condições de trabalho e a solicitação de esclarecimentos sobre ponto eletrônico para afastados, exames periódicos e de retorno, entre
outras. Detalhes no site.

Assassinato, mais um...

Ao que parece, ninguém consegue dar um jeito na fúria assassina
do latifúndio no Pará. Ontem, a CPT
(Comissão Pastoral da Terra), órgão de grande credibilidade ligado à Igreja Católica, informou que
mais um trabalhador rural foi assassinado naquele Estado da região
Norte. Obede Loyla Souza, 31, foi
morto no dia 9, mas o corpo só foi
encontrado dois dias depois. Ele
havia discutido com jagunços dos
madeireiros. É o quinto assassinato registrado em menos de um
mês. Uma verdadeira matança.

Perícia médica muda
em janeiro de 2012

A partir de janeiro, o trabalhador que entrar com pedido de afastamento por motivo de doença de
até 120 dias não vai mais precisar
fazer perícia médica. A liberação,
no entanto, será por fases. Inicialmente, será dispensado quem entrar com pedido de auxílio-doença
por até 30 dias. Detalhes no site.

Conselheira da Previ em Dourados dia 29/06

