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BANRISUL - I

Bancários fizeram novo protesto
contra o tarifaço na Fundação

Na sexta-feira, 23, aconteceu, em
frente ao prédio da Diretoria Geral do
Banrisul em Porto Alegre, nova manifestação contra o tarifaço imposto aos
trabalhadores associados à Fundação
Banrisul. Delegados e dirigentes sindicais do banco, de todo o Estado, protestaram exigindo a reversão da medida tomada pela diretoria da Fundação.
Os bancários denunciaram também a falta de transparência e democracia na instituição. ”Após dois anos
de déficits nas contas, a Fundação decide meter a mão no bolso dos funcionários para pagar a conta de a sua má
administração. Quando se tem um
superávit nas finanças, a direção não

compartilha seus resultados, mas
quando os resultados ficam no vermelho, eles jogam a conta para nós. Isto
é inadmissível!”, protestou o secretário-geral do SindBancários e funcionário do Banrisul, Fábio Soares Alves.
Na manifestação, os trabalhadores do Banrisul contaram com o
apoio de delegados e dirigentes sindicais do BB e da CEF que estavam
na capital participando de mais um
módulo do programa Diálogos para
Ação. O delegado sindical, Éder
Pollo, e os diretores Carlos J Marcos, Júlio Montenegro e Nelson Fazenda participaram das atividades
em Porto Alegre.

“Esta conta não é nossa”
Os trabalhadores vão buscar uma
rediscussão e um reposicionamento
da Fundação quanto ao tarifaço.
Na reunião específica dos dirigentes e delegados sindicais do
Banrisul, realizada na tarde da sexta-feira à tarde, foram discutidas formas de incrementar a campanha por
todo o Estado.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Encontros Estaduais dos funcionários do
BB e da CEF acontecem no dia 15 de maio
Os encontros estaduais dos
funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal serão realizados no dia 15 de maio, em Porto
Alegre.
Banco do Brasil - o encontro deverá
discutir os temas que estarão em debate no 21º Congresso Nacional que
acontece no final do mês, que são os
seguintes: Saúde e Condições de Trabalho; Papel do Banco do Brasil e Sistema Financeiro Nacional; Plano de
Carreira, Cargos e Salários; Remuneração e Jornada e organização do
movimento.
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ITAÚ/UNIBANCO - I

Sobre a negociação
do dia 23

Nova reunião de negociação entre a COE e a diretoria do Itaú/Unibanco
aconteceu na sexta-feira, 23. Na pauta, auxílio-educação, convênio médico,
PCS, central de realocação e segurança. Quanto ao auxílio-educação, foram debatidos os critérios para a concessão do mesmo, que o banco ficou
de divulgar a partir do dia de ontem.
A discussão sobre o PCS ficou
para a próxima reunião, quando o banco deverá apresentar uma comparação entre os salários no Itaú e no
Unibanco nas áreas administrativas.
O diretor Carlos H Niederauer,
membro da COE, participou da negociação em São Paulo.
ITAÚ/UNIBANCO - II

BANRISUL - II

Durante a manifestação da sexta-feira em Porto Alegre, foi lançada a
campanha “Esta conta não é nossa”.
A campanha prevê outras ações nas
agências da capital e do interior com o
objetivo de ampliar a mobilização do
funcionalismo do Banrisul contra o
tarifaço; também deverão ser colhidas
assinaturas em um abaixo-assinado.
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Caixa Econômica Federal - os temas em pauta são: papel da Caixa no
desenvolvimento social do Brasil; organização do movimento; isonomia;
carreira; jornada de trabalho; Funcef/
Prevhab; aposentados; Saúde do Trabalhador; Saúde Caixa; segurança
bancária; reestruturação da Caixa;
correspondentes bancários; e Eleição
de delegados ao Conecef.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo disponibilizará a infraestrutura necessária às bancárias e
bancários do BB e da CEF interessados em participar dos encontros.

O convênio médico e
a rede credenciada

A reunião contou com a participação do diretor de Benefícios, responsável pela gestão do plano de saúde. Os
membros da COE cobraram dele uma
solução para as perdas que estão ocorrendo na rede credenciada do convênio
médico. Ficou definido que os sindicatos farão um levantamento dos problemas enfrentados, que será ao banco
após sua conclusão. O banco também
se comprometeu a fazer reuniões nos
sindicatos e federações para discutir os
problemas específicos de cada região.
Um relato mais completo da reunião realizada dia 23 pode ser lido na
página do Sindicato na Internet.
PIADINHA
No consultório psiquiátrico:
Paciente:
- Doutor, vou lhe contar um segredo:
eu sou um galo!
O psiquiatra resolve aprofundar a
anamnese:
- E desde quando o senhor acha que
é um galo
E o paciente responde:
- Ah, desde que eu era um pintinho.

