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SEM AVANÇO NA MESA SOBRE COMBATE AO
ASSÉDIO MORAL
Mesa de negociação da Comissão
Bipartite de Acompanhamento da
Cláusula de Prevenção de Conflitos no
Ambiente de Trabalho, realizada ontem
(27), na sede da Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban), terminou mais uma
vez sem respostas positivas às reivindicações dos trabalhadores.
O assédio moral foi o ponto central
discutido pela Comissão, que ressaltou a
importância da estratificação dos dados
de denúncias sobre assédio moral e outros casos de adoecimentos no ambiente
de trabalho, requerida pelos representantes dos trabalhadores na última reunião, e a redução do prazo para a solução
das denúncias.
A análise das denúncias recebidas
pelo movimento sindical aponta para o
aumento do adoecimento psicológico da
categoria.
Alguns dados apontam com avanços

para atitudes suicidas.
Os representantes dos trabalhadores
entendem que o instrumento vai além
de ser um receptor de denúncias e tem
como objetivo trabalhar na evolução
dos métodos de prevenção de conflitos
e melhorias de condições de trabalho. A
expectativa é de que na próxima reunião,
a ser realizada em 2018, os pontos debatidos possam avançar e que as reivindicações sejam atendidas.
A falta de justificativa dos bancos em
não apresentar a estratificação de dados
prejudicou o avanço das mesas de negociação. A reunião continua hoje sobre
saúde.

QUINTA TEM ASSEMBLEIA

As centrais sindicais e movimentos sociais convocaram greve geral para o dia 5 de dezembro, contra
a Reforma da Previdência que tem previsão de ser
votada no dia 06.
Por isso, o Sindicato convoca a toda categoria a
participarem de Assembleia Geral Extraordinária,
na próxima quinta-feira (30), às 18h, no auditório
do Sindicato. Participem!

PROCESSO 01886 ( AÇÃO DOS
ASSISTENTES E ANALISTAS DO BB)
Reunião hoje (28), às 18h, no Sindicato dos Bancários, com os beneficiários. Compareçam!
Pauta: Declaração de Imposto de Renda.
AFBNB PEDE SUSPENSÃO DA
REESTRUTURAÇÃO

Fonte: Contraf

DESMONTE DO BB CONTINUA A TODO VAPOR
A reestruturação do Banco do Brasil, que
verdadeiramente é um desmonte, completa
um ano e o governo Temer ainda quer mais.
Depois de reduzir o quadro de funcionários,
cortar funções e fechar agências, o próximo
alvo é a gráfica da instituição financeira, criada em 1944.
A direção do BB comunicou aos trabalha- gráfica. No entanto, os demonstratidores que a gráfica só vai funcionar até dezem- vos de resultados apresentados para
bro. Sendo assim, os acessos aos serviços gráfi- outras diretorias apresentam superácos em sigilo passarão para empresas privadas. vit.
Querem privatizar a qualquer custo.
Além da gráfica, o BB começa o
Os argumentos são os mesmos: prejuízo. processo de reestruturação das agênPara a Diretoria de Suprimentos Infraestrutu- cias Large Coorporate, Coorpate,
ra e Patrimônio (DISEC), a empresa alega o Empresaria, CSA’s e a Rede Gecex.
alto custo do aluguel do espaço ocupado pela
Fonte: O Bancário

Preocupada com os funcionários, a AFBNB encaminhou ofício ao presidente do Banco do Nordeste, Marcos Holanda, para solicitar a suspensão de
atos administrativos, o que inclui remoções e retirada de função, em decorrência da reestruturação na
empresa.
O entendimento da Associação é que a perda de
função não se deu por conta do desempenho dos
trabalhadores, mas por decisão unilateral do BNB.
As atitudes são contrárias à defesa que a AFBNB faz
da instituição, um banco forte, com valorização dos
funcionários, que contribua para o desenvolvimento
do país e inserção na sociedade.
Fonte: O Bancário
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