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BANCO DO BRASIL - I

BANRISUL - I

Sindicalistas vão pressionar a diretoria do CEBB negocia com a
diretoria do banco
banco pelo retorno da ginástica laboral
Estão programadas para hoje e
Na reunião do Comando Nacional e dirigentes sindicais do Banrisul
realizada na quinta-feira, 25, foi discutida também a ginástica laboral. Na
avaliação dos dirigentes sindicais,
possivelmente, sob a justificativa de
restrição orçamentária, o banco não
voltará a implementar a ginástica. Isto
porque, o prazo dado pela própria diretoria para a solução dos problemas
está terminando. Ao suspender uni-

lateralmente a atividade, a diretoria
alegou dificuldade em contratar profissionais para a tarefa e afirmou que
resolveria a questão em 60 dias.
Os dirigentes sindicais decidiram, então, que as Comissões de
Saúde da FEEB-RS e do SEEB-POA,
juntamente com os membros do Comando deveriam realizar reunião com
a diretoria no dia 1º de julho para pressionar pela volta da ginástica laboral.

BANRISUL - II

amanhã, reuniões de negociação
entre a Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Brasil
(CEBB) e a diretoria do banco. Na
pauta, os seguintes assuntos: ATB,
CCP, CSO/USO e plano odontológico.
Também está na pauta a continuidade
das negociações das duas mesas
temáticas
que
já
foram
implementadas, sobre Saúde e sobre
Remuneração.
BANCO DO BRASIL - II

Processo de Seleção Interna: sindicatos É preciso mobilização
Tendo em vista as negociações
farão denúncia à DRT e ao MPT
Na reunião do dia 25, os dirigentes sindicais do Banrisul definiram algumas medidas a serem tomadas diante das denúncias quanto a problemas que estão ocorrendo no processo de Seleção Interna, principalmente na análise de perfil. O assunto será
tratado na próxima edição do jornal

Nossa Voz para que todos os funcionários tomem ciência do mesmo. Foi
definido também o encaminhamento
de denúncias à Delegacia Regional do
Trabalho e ao Ministério Público do
Trabalho, acionando o Núcleo de Discriminação dos Trabalhadores daquele órgão.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO

3ª edição do Garfo, Consciência e Luta,
dia 8, debaterá a agricultura ecológica

Na quarta-feira da próxima
semana, dia 8 de julho, acontecerá a
3ª edição do programa Garfo,
Consciência e Luta. Essa edição
debaterá a agricultura ecológica. Para
tanto, a Secretaria de Formação do
SEEB-Passo Fundo convidou
integrantes do CETAP (Centro de
Tecnologias Alternativas Populares),
que farão uma explanação sobre o
tema. O CETAP, criado em 1986, é
uma organização da sociedade civil da
qual participam agricultores familiares,
sindicatos de trabalhadores rurais,
cooperativas e movimentos sociais do
Rio Grande do Sul.
A Diretoria do Sindicato convida
bancárias e bancários a participarem
do evento. Para mais informações,
entre em contato com o diretor da

entidade em seu banco.
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com a diretoria do BB que ocorrem
hoje e amanhã, a Contraf orientou os
sindicatos do país a realizarem
manifestações e debates com os
funcionários nesta quinta-feira. O
objetivo é informar os trabalhadores
sobre o que está sendo negociado
com o banco. Como as negociações
não têm evoluído de forma satisfatória
para o funcionalismo, é necessário
que os trabalhadores sejam
conscientizados de que será
necessária uma forte mobilização no
sentido de pressionar a diretoria do
banco a negociar com seriedade.
PIADINHA
A loira entra
correndo em
casa e grita:
- Papai, papai!
Eu vi dois
l a d r õ e s
roubando o
nosso carro!
E o pai da loira
faz a pergunta
óbvia:
- Você é
capaz
de
reconhecêlos?
- Não, mas
anotei a placa!

