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Emissão de talonários de cheques

do BRB gera desconfiança

D

esde 2015, o fornecimento de folhas de cheques para correntistas
pessoas físicas do BRB só ocorre
nas máquinas de autoatendimento. Inclusive, estes clientes sequer possuem
requisição para retirar o talonário nas agências. Porém, conforme relatado ao Sindicato, nos últimos dias algumas unidades
receberam grandes volumes de talões de
cheques, da Editora Alterosa Ltda, responsável pela impressão das folhas.
Alguns funcionários estranharam esse
procedimento, uma vez que os talonários
recebidos são de pessoas físicas e também
de empresas que não mais movimentam as
contas nas respectivas agências. Por isso,
questionam a lisura deste processo, que sugere irregularidade.

O Sindicato considera o procedimento
no mínimo estranho e quer explicações
do BRB, pois circulam conversas nas dependências de que a emissão dos talonários teria sido uma forma de compensar a
editora, que estaria sofrendo uma perda
de receita em função da diminuição das
encomendas de talões pelo banco. Caso
se confirme essa situação, que seria um
flagrante caso de corrupção, há urgência
na apuração dos fatos.

BANCO DESCARTA FAVORECIMENTO
A gerência de imprensa do BRB, por sua
vez, afirma que a informação não procede.
O argumento é de que a gráfica responsável pela impressão dos talonários alterou a
periodicidade de entrega dos mesmos nas

Sindicato se
reúne com

funcionários do BRB
Em setembro, os diretores do Sindicato realizaram várias reuniões com
os funcionários do BRB. Esses encontros visam debater questões de interesse dos trabalhadores, como a defesa do banco, das empresas públicas,
prestar informações sobre os acordos
coletivos de trabalho, sobre a reforma
trabalhista, bem como sobre a construção de um ambiente de trabalho
saudável.
As reuniões são realizadas com frequência com objetivo de manter um
diálogo, sempre muito produtivo, entre

os representantes dos trabalhadores e o
corpo funcional.
Para Cristiano Severo, secretário-geral do Sindicato e empregado do BRB, “as
visitas ajudam a construir a aproximação
necessária para que a entidade sindical
esteja a par de quais são as demandas e
anseios dos bancários”.
Qualquer unidade do banco, tanto
agência quanto Direção Geral, pode
contatar o Sindicato e solicitar uma
reunião. Interessados devem entrar
em contato pelo email centraldeatendimento@bancariosdf.com.br.

agências, ficando reduzida a apenas uma
vez por mês, o que, consequentemente, aumentou o volume dos talões.
O banco descarta qualquer favorecimento à gráfica, lembrando que o contrato
com ela é feito através de licitação. E frisa
que só são solicitados os montantes necessários de talonários a serem repassados às
empresas e, eventualmente, em situações
especiais, como para idosos.
Apesar da resposta do banco, os funcionários reivindicam apuração mais detalhada, uma vez que o banco tem apresentado discurso de rigidez com gastos e não
poderia, também conforme denúncia, em
função do contrato estar pouco rentável ou
prestes a findar, presenteá-los com solicitações desnecessárias.
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Saúde BRB inaugura expansão da Clínica

N

Expediente

o último dia 28 de
setembro, foi inaugurada a ampliação
da Clínica Saúde BRB.
Fruto de uma parceria entre a Saúde BRB e a Associação de Empregados (AEBRB), e
que conta com o apoio decisivo
do banco, a Clínica, partir da expansão traz novas salas que lhe
permitiram mais do que dobrar de tamanho.
Antes desta ampliação, a Clínica atendia os
usuários em nove consultórios. Agora, serão
25, e ainda uma sala para aplicação de medicação, tal como injeções e ainda nebulização.
Também faz parte da expansão da Clínica um
consultório com duas posições de odontologia (duas cadeiras).
A expansão permitiu incorporar especialidades que ainda não eram atendidas na
Clínica, como cardiologia, urologia, endocrinologia e ortopedia.
Na cerimônia, o presidente do BRB, Vasco Gonçalves, saldou a importância da parceria da AEBRB e o banco na consecução da
Clínica, e lançou um desafio à AEBRB: o de
somar forças para construir um prédio próprio que concentrasse a sede administrativa
da Saúde BRB, a Clínica, a sala de fisioterapia
e outros órgãos vinculados ao conjunto de
trabalhadores do grupo BRB, como a Regius
e a AABR. Aliás, importante salientar que já
há um projeto neste sentido, que foi elaborado ainda na gestão passada da AEBRB.
O projeto de uma nova visão de saúde,
que culminou com a criação da Clínica Saúde BRB, começou em 2011, na gestão do
então superintendente Vanderley Barbosa.
Teve continuidade na gestão de Lincoln
Rodrigues e concluído na gestão da atual

superintendente, Célia Denise. Veja a seguir
os principais passos desde o início deste projeto até a consolidação da Clínica como ela
está hoje:
JUNHO DE 2011 – lançado o programa
Viver para Valer, voltado para os casos de
doentes crônicos, com visitas domiciliares e
monitoramento ambulatorial.
ANO DE 2012 - lançamento dos programas
Saúde Corporativa, programa preventivo voltado para os funcionários ativos do
banco. Saúde em Dia, voltado para a identificação precoce de doenças ou fatores de
risco disponibilizado aos aposentados e dependentes, e também aos dependentes dos
funcionários ativos do conglomerado BRB.
OUTUBRO DE 2012 – doação em comodato à Saúde BRB de seis salas com seis vagas
de garagem, pela AEBRB, para a implantação da Clínica Saúde BRB.
JULHO DE 2013 - Programa Alô Saúde Pronto Consulta, que se destina a disponibilizar aos beneficiários um médico de
referência para atendimento em no máximo 24 horas. Programa Bem Viver, cuja
finalidade é promover encontros com os
beneficiários a fim de compartilhar estratégias de promoção de saúde e prevenção
de doenças.
NOVEMBRO DE 2013 - doação em comodato de duas salas e
duas vagas de garagem pela AEBRB, também para a Clinica
Saúde BRB.
Neste ano de 2013,
teve início a reforma
das salas para a im-

plantação da Clínica. Esta reforma foi feita pela Saúde BRB.
MAIO DE 2014 - inauguração da
Clínica Saúde BRB.
JULHO DE 2015 - doação em
comodato de mais sete salas com
quatro vagas de garagem, pela
AEBRB, para a Saúde BRB promover a ampliação da Clínica, cuja
reforma começou ainda em 2016,
tendo sido concluída agora em setembro,
sendo entregue aos participantes como
está, com todas as ampliações de especialidades e serviços já citados.
“A Clínica da Saúde BRB foi e é uma conquista dos participantes. Foi o ponto culminante de
uma nova visão de saúde pelo nosso plano. Aliás,
a Saúde BRB é o principal benefício que os funcionários do banco e coligadas têm”, comenta
Eustáquio Ribeiro, diretor do Sindicato e
Conselheiro Deliberativo da Saúde BRB.

INAUGURADA TAMBÉM
SALA DE FISIOTERAPIA

Também em busca de maior qualidade
de vida e um atendimento mais humano aos
participantes, no último dia 30 de agosto foi
inaugurada a sala de fisioterapia da Saúde
BRB. A sala situa-se na AABR, e sua consecução foi resultado da parceria entre a Saúde
BRB, a AABR e a AEBRB.
O espaço se destina a atender os pacientes
associados e dependentes da Saúde BRB que
tenham indicação de realização de fisioterapia,
e conta com equipamentos novos e modernos. Nesse primeiro momento, o atendimento
será direcionado aos pacientes indicados pela
Clínica Saúde BRB.
“É mais um passo importante na consolidação da excelência de nosso plano de saúde.
Além de clínica própria, este espaço com certeza contribuirá para um melhor atendimento
ao participante que necessite de atendimento
fisioterápico, em um ambiente muito agradável e a um custo bem menor, visto não ser
um estabelecimento comercial que vise lucro, e sim o bem-estar do paciente”, comenta
Daniel de Oliveira, diretor do Sindicato.
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