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SECRETARIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

O Curtas e Novas chega ao nº 2.500

Sindicato fará confraternização, no dia 23, para comemorar tal façanha
Com a edição de hoje, o trabalhadores, trazendo dados e
Sindicato dos Bancários de Passo abordando fatos que os órgãos da
Fundo e Região está entregando a mídia hegemônica não se atrevem a
bancárias e bancários de sua base divulgar ou informam de maneira
territorial, o Curtas e Novas de nº apenas parcial.
2.500. Sem dúvida, um marco para Confraternização - O nº 2.500 do
C&N é uma conquista que deve ser
o jornalismo sindical.
Ao longo dos últimos dezesseis festejada pela categoria. Assim, a
anos, o Curtas e Novas esteve Secretaria de Imprensa e Divulgação
trazendo não só informações convida bancárias e bancários a
atinentes à categoria. Modestamente, participarem da confraternização a
o informativo se propôs também a ser ser realizada no dia 23 deste mês para
um canal alternativo, a serviço dos comemorar esta façanha.
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3601-2785 ou 3601-2786

SECRETARIA DE FORMAÇÃO

Garfo, Consciência e
Luta será quarta-feira
A 3ª edição do Garfo, Consciência e Luta acontece na quarta-feira, dia
15 de julho, às 20 horas. Nessa edição, Lauro Foschiera, integrante do
CETAP (Centro de Tecnologias Alternativas Populares), fará um painel sobre a agricultura ecológica. A Secretaria de Formação convida bancárias
e bancários a participarem do evento.
Os interessados em participar também da janta devem contatar os diretores do Sindicato em seus bancos.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

BANRISUL - I

Programa de ginástica laboral foi
cancelado pela diretoria do banco

Na quinta-feira, dirigentes
sindicais do Banrisul se dirigiram à
sede do banco em Porto Alegre para
uma reunião da Comissão Paritária
de Saúde (CPS). A diretoria do
banco ficara de se pronunciar quanto
ao retorno do programa de ginástica
laboral. A expectativa dos
sindicalistas, de que pudessem sair
da reunião com uma boa notícia para
os banrisulenses, foi frustrada. Os
representantes
do
banco
anunciaram o cancelamento do

Nº 2500

programa sob a alegação de baixa
frequência dos funcionários, de falta
de controle nas contratações e as
diferenças entre os valores pagos
aos profissionais, principalmente no
interior.
Presente na reunião, o
superintendente de Gestão de
Pessoas, Ademar Sartori, afirmou
que, apesar do cancelamento, obteve
da diretoria e do presidente do banco,
o compromisso de que o programa
será reativado em janeiro de 2010.

PCC: Diretoria expôs
sua proposta

Na quarta-feira, 8, a diretoria da
CEF apresentou à CEE (Comissão
Executiva dos Empregados), o diagnóstico e as premissas para o novo PCC
(Plano de Cargos Comissionados). Entre as principais premissas estão: diminuição no número de cargos; substituição das três tabelas salariais por
uma única para todas as funções
gratificadas; estímulo para que os empregados possam crescer horizontalmente dentro de suas carreiras.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

PCC: a proposta dos
Em carta, a FEEB-RS pede à diretoria do
trabalhadores
BANRISUL - II

banco a retomada imediata do programa
Carta pede também uma reunião com o presidente para tratar do assunto
Na sexta-feira, a Federação Banrisul configura um ataque ao
dos Bancários do Rio Grande do Sul principal programa de prevenção das
remeteu carta à diretoria do Banrisul LER/DORT e do sofrimento psíquico
em que pede a retomada imediata do dos trabalhadores.
programa de ginástica laboral. Além LER/DORT aumenta 586% em dois
disso, a carta ainda reivindica uma anos - A partir de perícias médicas
reunião específica com o presidente realizadas em trabalhadores, o INSS
do banco, Fernando Lemos, para constatou um aumento de nada
menos que 586% nos casos de LER/
tratar do assunto.
Na opinião dos dirigentes DORT entre os anos de 2006 e 2008.
sindicais que participaram da reunião É neste contexto que a diretoria do
com a diretoria do banco no dia Banrisul suspendeu a ginástica
anterior, a medida tomada pelo laboral.

Também na quarta-feira, os funcionários da CEF expuseram à diretoria da CEF sua proposta para o PCC.
A proposta foi discutida e aprovada na
Plenária Nacional realizada em junho.
A proposta dos trabalhadores e a da
diretoria podem ser consultadas na
página do sindicato na internet,
www.bancariospassofundo.org.br.
PIADINHA
Qual a relação entre o neurótico, o
esquizofrénico e o psiquiatra?
R: O neurótico constrói castelos no ar,
o esquizofrénico mora nesses castelos
e o psiquiatra recebe o aluguel.

