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FEVEREIRO DE 2014

ia 04 de fevereiro os diretores do Sindicato dos Bancários 

Ddo RN, Gilberto Monteiro, Marta Turra, Eduardo Xavier e 
Marcos Tinôco se reuniram com o gerentes da PSO, 

Marcelo Jansen, Fabrício Rubim e Samuel Pereira, para 
negociar melhorias para os empregados conforme deliberação 
da última plenária. 
 Foram colocados à mesa os seguintes eixos: a 
contratação de mais funcionários, o cumprimento do banco de 
intenções, a efetivação dos caixas substitutos, fim do desvio de 
função – Gemods abrindo caixa – e a revisão da última 
movimentação (rodízio) ocorrida de forma compulsória de 
dezembro para janeiro. O gerente Marcelo Jansen não se 
mostrou receptivo a mudanças.
 Com relação ao aumento de funcionários do setor, 
Jansen se limitou ao “achômetro“ de que a dotação poderá ser 
revista neste semestre, ou seja, a realidade é que nesse item a 
situação continua a mesma, tendendo a piorar conforme sinais 
dados pela chefia de Fortaleza. Segundo Fabrício, dos 169 
funcionários mensalmente tem pelo menos 12 de férias, sem 
contar os afastados por doença.
 O banco de intenções, para eles, é uma contribuição da 
Ecoa que poderá auxiliar nas movimentações futuras. No 
entanto, Marcelo ressaltou que essa ferramenta "não pode ser 
um trilho, mas uma trilha". Mas “esse instrumento servirá para 
minimizar as insatisfações e o estresse, que tenderão a ser 
pontuais”, argumentou Gilberto.

 No que se refere ao desvio de função, segundo o 
gerente, apenas o Gemod do Sop Biomédico atua abrindo 
terminal de caixa. No entanto, a reivindicação é o fim do desvio 
de função, ou seja, proibição dos Gemods de abrir envelopes, 
contar dinheiro, abastecimento de TAA, etc.

Já quanto as transferências arbitrárias, Marcelo afirmou 
que não serão revistas. Como é de conhecimento de toda PSO 
Natal o gerente assumiu o compromisso em reunião com o 
Sindicato e o representante da Ecoa em cumprir o banco de 
intenções. Entretanto, 15 dias após assumir esse compromisso 
ele transferiu sete companheiros sem consultar nenhum gerente 
de módulo, tão pouco os envolvidos, mostrando-se 
intransigente às reivindicações.

Os ataques são recorrentes, por isso os bancários da 
PSO precisam estar organizados e unidos agora e sempre, pois 
a situação tende a piorar. Por tudo isto a última plenária propôs 
retardar a abertura dos caixas no próximo dia 13 para mostrar ao 
Banco que estamos organizados e alertas. 

Lutamos por:
- contratação de pessoal;

 - aumento no número de caixas e efetivação dos 
caixas substitutos;
 - fim do desvio de função dos Gemods;
 - implantação do banco de intenções;
 - fim das transferências arbitrárias.

Chega de ataques, é hora de parar!

 

promoções de 12% a 16% a cada 3 anos;

Fonte: www.spbancarios.com.br, com adaptações do SEEB RN

R$ 13 bilhões

até setembro de

As promoções do BB são criticadas pelos funcionários. Eles querem:
ascensão profissional e comissionamento de forma clara e objetiva, redução da trava de um ano e meio para 
um ano na remoção e de dois anos para um ano na concorrência a cargos e promoções na função por tempo 
de serviço.

Todos à plenária da PSO Natal
- Dia 11 de fevereiro (terça-feira)

- 18h30
- Sede do Sindicato

- Pauta: parada de 3h no dia 13/2
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