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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

12 de janeiro: Dia Nacional de Luta
por um PCC digno

Na próxima terça-feira, 12, funcionários da Caixa Econômica Federal de todo o país estarão realizando
o Dia Nacional de Luta por um PCC
digno. Naquele dia, os trabalhadores
farão manifestações, atos públicos e
até mesmo retardamento na abertura das agências e outros órgãos.
Conforme o acordo firmado ainda em
2008, o PCC (Plano de Cargos
Comissionados), chamado pela CEF
de PFG (Plano de Funções

Gratificadas) deveria ter sido
implementado até o final de 2009.
Em junho do ano passado, os
representantes dos funcionários finalizaram sua proposta de PCC. De lá
para cá, aconteceram algumas negociações sobre o tema, sendo que, em
novembro a CEF apresentou uma proposta, ainda incompleta. Por conter
itens prejudiciais aos trabalhadores,
a proposta foi considerada inaceitável pelo movimento sindical.

BANCO DO BRASIL

SEEB-Santo Ângelo denuncia prática
desumana em agência do BB

Na segunda-feira, 4, o Sindicato dos Bancários de Santo Ângelo publicou um artigo no qual denuncia um
caso de desrespeito e assédio moral
a um funcionário do Banco do Brasil.
No artigo, intitulado Ano Novo, Velhos
Problemas, o Sindicato afirma:
“A virada do ano traz votos de
mudança, expectativa de vencer
velhos ranços, afinal é para frente que
se anda..., infelizmente não é assim.
O findar de 2009 e as luzes do novo
ano apresentaram mais um daqueles
infelizes momentos da vida do Banco
do Brasil.
Na recente história do BB,
tratando dos últimos 30 anos,
podemos afirmar que um dos traços
mais marcantes das relações entre
a empresa e seus funcionários é o
conflito, expresso ou velado.
Expresso quando dos “PDV’S”, de
ligações telefônicas, de reuniões,
enfim, todo conjunto de relações que
transformaram o que antigamente se
chamava de patrimônio os hoje
funcionários. Velado quando se
deixava o colega merecedor, mas
que fez greve sem promoção, em
detrimento de algum colega que não
aderiu ao movimento grevista,
quando se diz, olha, se não atingirmos

a meta a situação ficará difícil, de
ameaças através da “rádio corredor”.
Esta última semana trouxe mais
um destes tristes elementos à nossa
vasta lista de ações impróprias do BB.
Ao gerente geral da agência de Santo
Ângelo de nível 1, foi dado como
opção uma agência de nível 3 ou a
aposentadoria, por conta do não
atingimento de metas e da propalada
Sinergia. O que nos faz olhar para o
fato, e lembrar os tristes momentos
da vida do BB é a utilização desta
ferramenta como forma de punir
funcionários. Não atingiu metas, é
punido. O que já gerou tragédia na
historia recente da agencia Santo
Ângelo, quando o gerente geral da
época foi transferido injustamente
para uma agencia de menor porte,
vindo o mesmo a cometer suicídio.(...)
Estaríamos diante da retomada
da estratégia do “terrorismo” no BB?
A Direção do BB concorda com esta
pratica predatória e desumana? Ou
este é apenas um ato isolado do
GEREV de Santa Rosa? O que teria
a dizer sobre isto o Superintendente
Estadual? E a GEPES?(...)”.
A íntegra do artigo pode ser lida
na página do sindicato na Internet,
wwwbancariospassofundo.org.br.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Saúde Caixa

Abaixo-assinado reivindica
mudanças e melhorias no plano
No dia de ontem, o SEEB-Passo Fundo iniciou a coleta de assinaturas dos funcionários da CEF em um
abaixo-assinado que cobra melhorias
no Saúde Caixa. A coleta é uma ação
proposta pelo movimento sindical para
pressionar a diretoria da CEF a corrigir os inúmeros problemas, que já chegaram a níveis insuportáveis, que os
trabalhadores vêm enfrentando quando necessitam de atendimento a sua
saúde. O abaixo-assinado reivindica
a “criação de unidades específicas
para Saúde do Trabalhador e Saúde
Caixa, em todas as Unidades da Federação, com estruturas técnica e administrativa compatíveis com suas atribuições, eliminando-se a terceirização
de atividades” e que essas “novas estruturas deverão estar vinculadas diretamente à área de saúde da Matriz”.
BRADESCO

Transporte de valores
por bancários
Bradesco é multado em Goiás
Em Goiás, nada menos que dez
agências do Bradesco foram multadas
por obrigarem seus funcionários a transportar valores. As multas foram aplicadas durante a reunião da CCASP (Comissão Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada) realizada no último
dia 15. O coordenador do Coletivo Nacional de Segurança Bancária, Ademir
Wiederkehr, afirmou “O Bradesco,
que lucra bilhões de reais, devia
erradicar esse procedimento irregular que ocorre frequentemente no
abastecimento de postos de atendimento e do banco postal nos Correios”. Para Ademir, “A vida precisa ser
colocada acima do lucro”.
PIADINHA
Mamãe, mamãe... o que é um
orgasmo?
Não sei querido, pergunte pro seu pai.

