EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXV - Nº 6114 - SEGUNDA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2018

SINDICATO SE REÚNE COM GERENCIA REGIONAL
DO BRADESCO

O Sindicato se reuniu na tarde da
última sexta-feira (20) com a gerência
regional do Bradesco para tratar sobre
questões importantes como segurança
bancária, falta de funcionários e promoção de pessoal.
O primeiro assunto da pauta tratou
de segurança bancária nos Postos de
Atendimentos (PAs). Os diretores do
Sindicato sugeriram que o banco instalassem câmaras de segurança nos PAs
como forma de salvaguardar o bancário
de assaltos como também de situações
complicadas com alguns clientes.
O segundo ponto de reivindicação
do Sindicato foi a contratação de mais
bancários, devido ao acúmulo de funções que em algumas agências ocorre corriqueiramente, além da real necessidade
de empregados em algumas agências menores na região.
Já o último quesito de questionamento, tratou da promoção de funcionários,
uma vez que alguns bancários reclamaram que foram promovidos e estavam
exercendo suas funções, mas que o Bradesco não os tinha promovidos na carteira ainda.
Sobre a pauta de segurança bancária,
a gerência regional informou que gostou
da ideia e que a logística da proposta
deve ser melhor avaliada uma vez que

que todos os postos de atendimento deverão ter câmeras implantadas e não só
agências específicas. Por este motivo, a
reivindicação será levada ao banco paramelhor estudar a possibilidade.
Segundo a gerência, já está em fase
de finalização de contratação de mais
funcionários. No entanto, os bancários
contratados irão atuar nas praças onde
há maior necessidade, uma vez que segundo um estudo do Bradesco, algumas
praças estão com o quadro considerado
“ideal”.
Em relação a promoção de funcionários, segundo o diretor regional, todas
as pendências administrativas estão zeradas, portanto, as situações de alguns
funcionários que estavam pendentes de
promoção foram resolvidas, restando
agora somente as promoções recentes e
que tem um prazo de dois meses para a
regularização.
“Foi uma excelente reunião em que
podemos tratar de assuntos importantes. Esperamos que as nossas reivindicações sejam atendidas pelo banco e
que melhore as condições de trabalho
dos bancários da nossa base”, afirmou
Liamara Bricídio, diretora do Sindicato.
Estiveram presentes na reunião os
diretores Cristiano Cardoso, Liamara
Bricídio e Mª Amélia Dias.

VOTE CHAPA 2 – PREVI PARA OS
ASSOCIADOS

BB COMEÇA A TERCEIRIZAR GERAL

Além das ameaças de privatização, os funcionários das estatais têm de lidar com os prejuízos causados pela reforma trabalhista. O Banco do Brasil
começa a terceirizar todos os serviços prestados
nas agências. Com um novo conceito, chamado
Mais BB Padronizado, a direção da empresa está
abrindo lojas de atendimento só com prestadores
de serviço. A medida descaracteriza ainda mais a
instituição. Detalhe: a iniciativa privada é parceira
do modelo. As primeiras unidades estão em São
Paulo, mas, muito em breve, o banco deve abrir
nos demais estados do país.
O Movimento Sindical está atento a todos os
passos no Estado e lembra que vai lutar até o fim
para impedir retrocessos para a categoria.
Não é de agora que o governo Temer ataca o
BB. A empresa é reduzida desde o golpe de 2016.
Em pouco mais de um ano, foram cortados 13.590
postos de trabalho e fechadas 660 unidades. Funcionários foram descomissionados da noite para o
dia e muitos tiveram de mudar de vida completamente, devido a realocação para outras cidades. As
medidas prejudicam ainda os clientes, que têm um
péssimo serviço prestado.
Fonte: SBBA
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