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MOVIMENTOS SINDICAL

As transformações no trabalho bancário
analisadas por economista do Dieese
Na sexta-feira, 22, aconteceu,
em Porto Alegre, mais um encontro
estadual de delegados sindicais do
Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Pela manhã, os delegados sindicais participaram do terceiro módulo do projeto Diálogos para
a Ação. O projeto, desenvolvido em
conjunto pela FEEB-RS e o SEEBPorto Alegre, visa à formação dos militantes sindicais.
Nesta edição, a economista do
Dieese, Lúcia Garcia, fez uma análise das transformações porque passou o trabalho bancário desde a década de 1980. Para a economista, a

maioria dos bancários de hoje presenciou as transformações ocorridas
desde a década de 80; são sobreviventes de um processo de
reestruturação produtiva que reduziu
a categoria em 40%. Na página do
Sindicato na Internet você encontra
um relato mais amplo da atividade realizada em Porto Alegre.
Marlei Vilarino, delegada sindical do BB, agência Lagoa Vermelha,
participou da atividade. Também estiveram presentes a diretora Vânia
Argenta e os diretores, Antônio Carlos
Maciel, Carlos José Marcos, Júlio
Montenegro e Nelson Fazenda.

BANRISUL

A suspensão da ginástica laboral

Na sexta-feira à tarde, os delegados sindicais do Banrisul fizeram reunião em Porto Alegre, quando foram discutidos temas como a ginástica laboral,
a Cabergs, concursos públicos e a organização da Campanha Salarial.
A ginástica laboral foi suspensa
pelo Banrisul através de um BGX. Para
tanto, o banco alegou dificuldade em

contratar profissionais para a tarefa e
afirmou que, em dois meses, lançará
nova licitação para viabilizar o retorno
da ginástica laboral. Para o movimento sindical, como a ginástica é resultado da Comissão Paritária de Saúde do
Banrisul, o banco não poderia simplesmente suspender unilateralmente a prática, mesmo que de forma temporária.

BANCO DO BRASIL - I

A reunião dos delegados sindicais

Delegados sindicais do Banco
do Brasil, de várias partes do Estado,
também estiveram reunidos na sexta-feira, 22, à tarde, em Porto Alegre.
Na reunião, que também contou com
a participação de alguns dirigentes
sindicais, foi realizado um debate so-

bre os seguintes pontos: a implantação das USO (Unidades de Suporte
Operacional); DRS (Desenvolvimento Regional Sustentável); resoluções
do Congresso Nacional dos Funcionários do BB realizado no mês de
abril.

BANCO DO BRASIL - II

Precarização das relações de trabalho

Delegados e dirigentes sindicais foram unânimes na opinião de
que a implantação da USO, prevista
para o mês de julho em Porto Alegre,
vai precarizar as relações de trabalho. Além disso, para o movimento
sindical a USO não trará a eficiência
esperada pela diretoria do banco. Con-

forme o diretor de Comunicação do
SEEB-Porto Alegre, Flávio José
Pastoriz, “A centralização dos serviços não tem se mostrado eficiente,
na prática. Na área de Comércio Internacional, onde houve a centralização, o BB perdeu clientes importantes para a concorrência privada”.
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SINDICATO

Sobre como utilizar
os convênios

Alguns colegas se dirigiram aos
diretores do Sindicato ou mesmo enviaram e-mails perguntando sobre os
procedimentos necessários para a utilização dos convênios que vimos divulgando nos últimos Curtas e Novas.
É simples: basta dirigir-se ao
conveniado munido de carteira de
identidade.
A cada um dos
conveniados foi remetida listagem dos
associados do Sindicato.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Carreira Profissional:
30º dia de greve

A greve dos trabalhadores da
Carreira Profissional da CEF completa seu 30º dia nesta quarta-feira. A proposta apresentada pela diretoria na
semana passada não foi aceita pelos
trabalhadores. Nesta quarta-feira
acontece nova audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

O retorno do GT-PCS

Os delegados sindicais da CEF
também realizaram reunião na sexta-feira à tarde em Porto Alegre. Na
reunião, foi aprovada a deliberação tirada no Sistema Diretivo da FEEBRS, de reinstalação do GT-PCS. O
objetivo do GT será, até dezembro
deste ano, elaborar uma proposta de
avaliação de desempenho para promoção por mérito e carreira profissional a partir da visão dos trabalhadores. Na reunião, foram definidos também cinco delegados à Plenária Nacional do PCC que realizar-se-á no dia
16 de junho na Fenae, em Brasília.
PIADINHA
O sujeito bate à porta de uma casa e,
assim que um homem abre, ele diz:
- O senhor poderia contribuir com o
Lar dos Idosos?
- É claro! Espere um pouco que eu
vou buscar a minha sogra!

