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BV Financeira

Diga ‘não’ ao
assédio moral
MPT-SC PROCESSA BV FINANCEIRA
POR ASSÉDIO MORAL E DETERMINA
FIM DAS CONDUTAS ABUSIVAS
No último dia 23, o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina (MPT
-SC) processou a BV Financeira por assédio moral, na unidade de Jaraguá do Sul.
Após um inquérito civil comprovar as
denúncias de agressão verbal, xingamento e ameaças de demissões para pressionar os funcionários a atingirem as metas,
o MPT pediu a eliminação das metas,
devido ao risco que representam para a
saúde, e questionou o pagamento da PLR
atrelada ao Indicador de Performance.
O processo também proíbe a BV Financeira de adotar ou permitir ameaças,
humilhações e ofensas que possam constranger os trabalhadores, sob pena de

multa diária de R$ 100 mil. “Sabendo
que as orientações de gestão vêm de
um mesmo núcleo para todas as filiais, é importante que os gestores fiquem atentos às suas condutas com
as equipes”, destaca Katlin Salles, secretária do Ramo Financeiro do Sindicato dos Bancários e Financiários
de Curitiba e região.
Fique atento – O Sindicato esclarece que o assédio moral organizacional
caracteriza-se pelo emprego de conduta
abusiva, exercida de forma sistemática,
em decorrência de uma relação de trabalho, e que resulte em vexame, humilhação ou constrangimento dos funcionários, com a finalidade de engajar todo o
grupo às políticas e metas da administração. Financiário, se você está sendo vítima
de assédio moral, denuncie ao Sindicato.

Lançamento

Sindicato lança primeira edição
da Folha Financiária
ENTRE EM CONTATO COM A ENTIDADE
E ENVIE SUGESTÃO DE PAUTA,
DÚVIDAS OU CRÍTICAS. PARTICIPE!
Um dos projetos para 2015 da Secretaria do Ramo Financeiro do Sindicato dos
Bancários e Financiários de Curitiba e região, coordenada pela dirigente sindical
Katlin Massaneiro de Salles, funcionária da
BV Financeira, é a criação da Folha Financiária, voltada aos empregados de financeiras.
Nesta primeira edição, o jornal específico

traz uma série de notícias importantes para
os trabalhadores do Ramo Financeiro.
Mas, nas próximas edições, o Sindicato espera contar com a participação ativa dos financiários. Se você tem sugestões de pautas ou assuntos relevantes,
dúvidas ou críticas, entre em contato
conosco. Envie um e-mail para katlin@
bancariosdecuritiba.org.br ou ligue
para (41) 9994-4971. Acesse também
o site do Sindicato em www.bancarios
decuritiba.org.br.

Katlin Salles,
secretária
do Ramo
Financeiro do
Sindicato.
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Saúde

LER/Dort continuam
ameaçando trabalhadores
DOENÇAS SÃO CAUSADAS PELO
USO EXCESSIVO E INADEQUADO DO
SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO
As Lesões por Esforços Repetitivos e os
Distúrbios Ósseo Musculares Relacionados
ao Trabalho (LER/Dort) ainda estão entre
as principais causas de afastamento do trabalho, especialmente entre bancários e financiários. “Causadas pelo excesso e rapi-

dez de movimentos e posturas estáticas de
grupos musculares por tempo prolongado,
essas doenças geram dores, formigamento
e fadiga. Em estágio mais avançado, as dores tornam-se contínuas e a pessoa passa
a ter dificuldades para se locomover e até
dormir, podendo evoluir para um quadro
de depressão, comum em pacientes com
doenças crônicas”, explica Ana Fideli, secretária de Saúde do Sindicato dos Bancá-

rios e Financiários de Curitiba e região.
Previna-se – Por isso, a prevenção é o
melhor caminho. Para prevenir, identifique
os riscos a que você está submetido. Para
eliminar os riscos, faça pequenas pausas
nas atividades repetitivas ou que exijam
postura inadequada por tempo prolongado. Durante as pausas, faça alongamentos.
Mantenha a postura adequada de acordo
com sua atividade em seu local de trabalho.

BV Financeira

Sindicato reintegra financiárias
NEGOCIAÇÃO GARANTIU O DIREITO DE
ESTABILIDADE DAS TRABALHADORAS
DURANTE A GRAVIDEZ
Em fevereiro, o Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região
garantiu a reintegração da funcionária
da BV Financeira Deise da Silva de Oliveira. A financiária havia sido demitida
em setembro de 2014 e, logo após o

desligamento, descobriu que estava grávida. O Sindicato intermediou a negociação com a financeira, conquistando
o retorno ao trabalho.
“É nosso dever garantir o cumprimento do direito das trabalhadoras de
estabilidade durante a gravidez. Ao longo do processo, cuidamos ainda para
que a funcionária assumisse a mesma
função, no mesmo local e horário de

Financiário,

trabalho”, destaca Katlin Salles, secretária de Assuntos do Ramo Financeiro
do Sindicato.
Vitória em dobro – Em agosto de 2014,
uma outra funcionária da BV Financeira, Eliane Domaski, foi reintegrada nas
mesmas circunstâncias. A financiária
havia sido demitida no mês de maio e,
pouco depois, descobriu que também
estava grávida.

Os associados ao Sindicato dos Bancários e Financiários de
Curitiba e região são privilegiados, pois contam não apenas
com a assistência em serviços imprescindíveis e obrigatórios, mas com uma entidade preocupada com cada um dos
trabalhadores. Saiba as vantagens de se sindicalizar:

sindicalize-se!
Assessoria jurídica

Serviço social

Comunicação
O Sindicato também
mantém os jornais Folha
Bancária, Folha
Financiária e Folha
Socioeconômica e está
nas redes sociais.

Um profissional especializado
no atendimento de
trabalhadores
lesionados e
adoecidos contribui com a
prevenção de doenças ocupacionais
e a manutenção da saúde.

Uma eficiente equipe de
advogados realiza
atendimento individual
para as causas jurídicas,
atuando na defesa dos
direitos trabalhadores.

Esporte e lazer
Os associados podem usufruir
da Sede Campestre, com
campos de futebol, piscinas e
churrasqueias, e do Espaço
Cultural e Esportivo.

Coopcrefi

Convênios

A Cooperativa de Crédito Mútuo
dos Trabalhadores do
Sistema Financeiro é
uma alternativa aos
altos juros bancários na
concessão de empréstimos.

O Sindicato mantém convênios
com diversas prestadoras
de serviços, como
academias, restaurantes, escolas de inglês,
faculdades e oficinas, entre outras.

Acesse www.bancariosdecuritiba.org.br e saiba mais.

