Boletim Regional Sul - Especial CAIXA
Sindicatos dos Bancários de Pelotas, Rio Grande e Camaquã - Pelotas, 14/05/2012

SINDICATOS REÚNEM-SE COM
SUPERINTENDENTE REGIONAL EM
RIO GRANDE
Sindicatos reúnem-se com superintendente regional em Rio Grande

A

pressão dos sindicatos de
bancários que compõem
a Regional Sul da Fetrafi-RS (Pelotas, Rio Grande e Camaquã), junto à direção da Caixa, fez
com que a superintendência regional da empresa participasse de uma
reunião com os sindicatos para tratar
de diversos temas que preocupam os
funcionários, como instalação de novas agências sem a consequente contratação de pessoal e assédio moral.
A reunião aconteceu neste dia 10 de
maio, na sede do Sindicato dos Bancários de Rio Grande.
Durante o encontro os representantes da Regional Sul da Fetrafi-RS entregaram um documento ao
superintendente da Regional do Extremo Sul da Caixa, Ruy Fernando
Kern com as preocupações e reivin-

dicações dos funcionários. No documento, os bancários salientam o que
consta no Acordo Coletivo, assinado
no ano passado durante a Campanha
Salarial dos bancários, que a Caixa
comprometeu-se em contratar cinco mil novos funcionários para dar
conta da demanda existente e aliviar
a sobrecarga de trabalho dos atuais
funcionários. No entanto, a Caixa
segue ampliando o número de agências no país com raras contratações
novas. Sobre isso, o superintendente
afirmou que a Caixa anunciou a contratação de 12 mil novos funcionários
até o final deste ano. Este número faz
parte, segundo ele, do planejamento
da empresa e já está autorizado pelo
governo. Esses funcionários serão
distribuídos entre as 500 novas agências a serem abertas ainda este ano.

Assédio Moral:
Sobre
o
crescimento
do
assedio
moral
em
agências
da
região,
o
superintendente demonstrou
preocupação
diante
dos
dados apresentados pelos
representantes da Regional,
que apontam vários bancários
com doenças resultantes do
constante assédio cometido
por alguns gerentes. Ruy
Fernando concorda que tratase de uma prática criminosa
e que pretende investigar
os casos em que surgirem
denúncias. Os sindicatos dos
bancários de Pelotas, Rio
Grande e Camaquã podem
receber essas denúncias, as
quais serão encaminhadas
à
Superintendência
resguardando o nome das
vítimas.

Trabalho aos sábados:
Na última sexta-feira, 11 de
maio, a Fetrafi-RS ingressou
com mandado de segurança
para impedir o trabalho dos
funcionários aos sábados e
obtetve liminar que restringiu
esse trabalho aos empregados
que exercem função de
confiança.
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