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Sobre a plenária de dirigentes sindicais Comissão de Saúde
Foram aprovadas premissas para os debates nas mesas temáticas
Cento e vinte funcionários par- Mobilização - para os participantes
ticiparam da Plenária Nacional de di- da plenária, a mobilização do funciorigentes sindicais do Banco do Brasil nalismo do BB é fundamental para garealizada na segunda-feira, 15, em rantir que o banco aceite as proposSão Paulo. A plenária debateu e apro- tas dos trabalhadores nas negociavou premissas para os debates que ções destes importantes temas.
Um relato completo das resoluserão travados com a diretoria do BB
nas mesas temáticas do PCCS, pre- ções da plenária pode ser lido na pávidência, saúde e condições de tra gina do Sindicato na Internet,
www.bancariospassofundo.org.br.
balho e da terceirização.
BANCO DO BRASIL - II

Dirigentes sindicais tiveram reunião
com a Superintendência Estadual

Na segunda-feira, 14, dirigentes
sindicais de todo o Estado estiveram
reunidos com a Superintendência Estadual do Banco do Brasil. Os assuntos discutidos na reunião foram os seguintes: excelência no atendimento, ascensão profissional, Cassi, GPD, implantação do PSO, transferência do
CSO para Curitiba, segurança, dotação
nas agências, metas e assédio moral,
balcão de atendimento.
Quanto às metas e ao assédio
moral, o dirigente Júlio Vivian afirmou:
“Sabemos de casos em que o telefone
toca quatro vezes, e o funcionário é cobrado porque deixou o aparelho tocar

ou até em que é contado o tempo de
ida ao banheiro”. A Super informou que
as metas estarão limitadas ao orçamento das agências.
Quanto à excelência no atendimento, Flávio Pastoriz afirmou que há
uma segregação onde ela foi implantada e complementou: “O acesso à população com menos poder aquisitivo é
dificultado e isso não corresponde com
os objetivos que o Banco do Brasil deveria seguir. Os brasileiros precisam
ser atendidos pelos bancos públicos”.
Um relato completo da reunião na
Super-RS também pode ser lido na página do Sindicato na Internet.

MOVIMENTO SINDICAL

Jornada Internacional de Lutas da
categoria bancária termina hoje

Começou na segunda-feira, 14,
e termina hoje, a Jornada Internacional de Lutas da categoria bancária. A
mobilização dos bancários, centralizada nas maiores cidades do país, exige
o fim das práticas anti-sindicais dos
bancos multinacionais, que agem contra o direito de livre organização dos
trabalhadores ao perseguir e demitir
aqueles que se aproximam do movimento sindical, desrespeitando as leis
trabalhistas dos países e diversas normas internacionais.
Na segunda, ocorreram mani-

festações dos funcionários do Banco
do Brasil, na terça-feira, os do BBVA,
ontem foi a vez dos funcionários do
Itaú/Unibanco e do Santander, e hoje
os do HSBC e da rede de bancos públicos.
A realização da jornada foi decidida na 5ª Reunião Conjunta de Redes Sindicais de Bancos Internacionais, que se encerrou no dia 2/12 em
São Paulo. O evento reuniu sindicalistas de vários países da América e da
Espanha e teve início em Santiago, no
Chile, nos dias 26 e 27 de novembro.

esteve reunida dia 15

Na terça-feira, 15, aconteceu
mais uma reunião da Comissão
Paritária de Saúde do Banrisul, quando os representantes do banco apresentaram respostas a oito pontos reivindicados pelos funcionários. Para
os representantes dos trabalhadores, o resultado dos debates foi positivo, pois garantiu um calendário de
reuniões mensais da Comissão para
todo o ano de 2010. Na página do
Sindicato na Internet, você encontra
relato completo do que foi discutido
na reunião.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dirigentes sindicais
reúnem-se em SP

Acontece nesta sexta-feira, em
São Paulo (SP), um Encontro Nacional de dirigentes sindicais da Caixa
Econômica Federal. O encontro debate os temas que estarão na mesa
de negociações permanentes no ano
de 2010, com destaque para o PCC
e o Saúde Caixa. O diretor Paulo
Kunzler representa o SEEB-Passo
Fundo no encontro.
SINDICATO

Curtas e Novas tem
periodicidade alterada
A partir deste mês, até março
de 2010, a periodicidade do informativo Curtas e Novas, em virtude do período de férias, sofrerá uma alteração.
Neste período, o C&N estará sendo
publicado duas vezes por semana,
nas segundas e sextas-feiras.
PIADINHA
A Juíza, perguntando para a
prostituta:
- Quando você percebeu que havia
sido estuprada?
E a prostituta, secando as lágrimas,
responde:
- Quando o cheque voltou!!!

