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SETOR FINANCEIRO

Banco atende reivindicação da CEBB Altos lucros e corte de
em benefício dos gerentes de módulo postos de trabalho

Na
segunda-feira,
24,
aconteceu a primeira reunião de
negociação da Campanha Salarial
deste ano entre a CEBB (Comissão
de Empresa dos Funcionários do
Banco do Brasil), o Comando Nacional
dos Bancários e os representantes do
banco.
A diretoria do BB respondeu
positivamente à reivindicação da
CEBB, de rever a situação de uma
parcela dos gerentes de módulo. Por
falta de certificações, esses colegas

tiveram sua classificação alterada de
Avançado para Básico, com a
consequente redução no valor da
comissão que recebem. Assim,
esses funcionários foram beneficiados
com o retorno à classificação anterior
até que seja realizado novo processo
certificação. A nova certificação está
prevista para novembro, a partir da
qual, esses colegas terão que se
adequar às exigências. Os acertos
serão providenciados na folha de
setembro.

BANCO DO BRASIL - II

Banco negou alteração no período
mínimo para remoção e concorrência

A CEBB havia reivindicado a
criação de um modelo de transição
para a nova regra, instituída recentemente pelo banco, que prevê um período mínimo de 2 anos para candidatura à remoção e concorrência. A
diretoria do BB negou o atendimento
dessa reivindicação.
Na reunião ficou definida ainda
a forma como serão realizadas as ne-

gociações neste ano. A pauta será
dividida em três temas:
1 - Saúde e Condições de Trabalho;
2 - Cláusulas Sindicais;
3 - Cláusulas Sociais.
A próxima reunião, marcada
para o dia 1º de setembro, discutirá o
primeiro ponto acima e definirá as
datas em que serão realizadas as demais.

BANRISUL

17º Encontro Nacional dos Funcionários
do Banrisul debaterá o perfil do banco
O 17º Encontro Nacional dos
Funcionários do Banrisul será realizado nos dias 12 e 13 de setembro em
Porto Alegre. Os debates focarão quatro temas:
1 - Conjuntura (Perfil do banco);
2 - Saúde e condições de trabalho;
3 - Quadro de Carreira (PCS);
4 - Previdência e Plano de Saúde.
O debate sobre o perfil do
Banrisul, enquanto banco público, precisa ser aprofundado junto a seus funcionários. A crise financeira mundial
reforçou ainda mais a importância das
instituições bancárias públicas. Enquanto os banco privados brasileiros

passaram a restringir o crédito, os bancos públicos atuaram em sentido contrário, buscando amenizar os efeitos
da crise. Até a realização do encontro, faremos pequenas abordagens
dos demais temas também.
A diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo está realizando reuniões nos locais de trabalho para
iniciar o debate com as funcionárias e
funcionários sobre os temas do encontro. O Sindicato disponibiliza ainda o
seu
e-mail,
secretaria@bancariospassofundo.org.br
aos colegas que queiram enviar propostas relativas aos temas.

Bancos fecharam 2.224 postos de
trabalho no 1º semestre de 2009
A notícia ainda deve estar fresca na tua memória. Na edição de segunda-feira, deste C&N, trouxemos informações sobre um estudo realizado pela consultoria Economática
quanto ao desempenho dos bancos
no primeiro semestre deste ano. O
estudo mostra que, pelos balanços
apresentados até o início de agosto,
o setor bancário é o líder em
lucratividade no semestre.
Esse resultado contrasta com
o de outro estudo, feito pela ContrafCUT e pela Subseção do Dieese e divulgado no dia de ontem. O estudo
do Dieese aponta que o setor bancário fechou 2.224 postos de trabalho
de janeiro a junho deste ano.
SECRETARIA DE FORMAÇÃO

Garfo, Consciência e
Luta, 4ª edição

Anote na tua agenda. A 4ª edição do Garfo, Consciência e Luta será
realizada no dia 2 de setembro, quarta-feira da próxima semana. Nessa
edição, o colega Messias, funcionário do Bradesco, trará para debate a
problemática do lixo.
SINDICATO

Errata ou é rata?

Erramos ou rateamos? Você
decide. No Curtas e Novas de segunda-feira, na matéria robre Reforma
Agrária, informamos que “O RS é o
único entre os 27 Estados que não
aderiu ao Manual...”. Na verdade, o
Brasil possui 26 Estados e um Distrito Federal.
PIADINHA
O Joãozinho, que estava de castigo,
chega e pergunta pro pai:
- Paiê, posso ver a TV?
E o pai:
- Pode... contanto que não a ligue!

