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BANCO DO BRASIL - I

Denúncia de possível manipulação
no processo de comissionamento

Funcionários do Banco do Brasil
da base territorial do SEEB-Passo Fundo procuraram a diretoria da entidade
para denunciar uma possível manipulação
do
processo
de
comissionamento aberto a partir da
implementação do programa BB 2.0.
Com o BB 2.0, foi instituída uma
nova sistemática de concorrência, sendo necessário que os interessados em
concorrerem às comissões fizessem
novas inscrições. Segundo os trabalhadores, a possível manipulação sur-

giu nos casos em que os nomeados
desistiram de assumir. A partir daí,
deveria ter sido disponibilizada a
oportunidade de novas inscrições, o
que não ocorreu, e para as novas nomeações foi utilizada a sistemática
antiga. Há casos de funcionários que
estavam concorrendo na primeira
chamada, digamos assim, que não
foram comunicados da desistência
dos nomeados, ficando, portanto,
alijados da possibilidade de concorrerem novamente.

Movimento Sindical luta por critérios
transparentes nas promoções
um novo PCCS, os trabalhadores
cobram revisão dos critérios de
comissionamentos.
A diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região já está entrando em contato
com outros sindicatos e a FetrafiRS para averiguar a existência de
denúncias idênticas em outras regiões do Estado. Caso sejam confirmadas as denúncias, o movimento sindical pode iniciar uma campanha pela suspensão do processo de comissionamento.

GOVERNO ESTADUAL

“Novo jeito de governar”: deputado
diz que Yeda trocou votos por verbas

“Em troca de votar a favor do
projeto de lei que cortou o ponto dos
professores grevistas no ano passado, os deputados ganharam da governadora Yeda Crusius o direito de escolher uma obra. Eu escolhi a RS
403. Já a Zilá pediu pavimentação em
uma estrada da cidade dela (Três
Passos) e o Brito beneficiou a região
centro-serra.”
A declaração acima foi feita pelo
deputado estadual Edson Brum
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BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Encontro Estadual pela
Isonomia será dia 17
A Fetrafi-RS e o SEEB-Porto Alegre vão realizar, no dia 17 de julho, um
Encontro Estadual pela Isonomia. Os
participantes vão debater estratégias
para a continuidade da luta pela
isonomia nos bancos públicos federais
e propostas a serem levadas a um encontro nacional sobre o tema que será
promovido pela Contraf-CUT.
O SEEB-Passo Fundo vai
disponibilizar transporte e alimentação
a bancárias e bancários interessados
em participar do encontro.
SEGURANÇA

BANCO DO BRASIL - II

Durante muitos anos, o Movimento Sindical tem lutado pela
implementação de critérios claros e
transparentes nos processos de
comissionamento no Banco do Brasil. A intenção foi, sempre, a de garantir a isenção necessária nas promoções, afastando o quanto possível
a possibilidade de apadrinhamentos
e compadrescos. O TAO, por exemplo, foi instituído com sugestões feitas pelos sindicatos. Porém, com o
tempo, também o TAO apresentou falhas. Por isso, na implementação de

Nº 2592

(PMDB) ao Jornal do Povo, de Cachoeira do Sul, na edição de 18/06/
2010 e mostra mais uma faceta daquilo que foi denominado por Yeda
Crusius, e repetido à exaustão pelos órgãos de mídia hegemônicos,
como “novo jeito de governar.
No blog do jornalista Marco
Aurélio Weissheimer, http://
rsurgente.opsblog.org/, com data
de 30 de junho, você pode ler mais
sobre o assunto.

Audiência pública na
Câmara dos Deputados
Contraf-CUT e CNTV cobraram mais
segurança nos bancos
Na audiência pública realizada na
Câmara dos Deputados, em Brasília,
na quinta-feira, 1º de julho, a ContrafCUT e a CNTV (Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes) cobraram mais segurança nos bancos.
No final, as entidades entregaram ao
deputado Paulo Pimenta (PT-RS), presidente da Comissão de Legislação
Participativa, o projeto de lei de segurança privada que foi encaminhado ao
Ministério Público em julho de 2009 que
propõe avanços na lei nº 7102/83 que
trata da segurança nas instituições financeiras. Cerca de 100 pessoas participaram da audiência, em sua maioria vigilantes.
PIADINHA
O sujeito encontra um suposto amigo:
- Olá! João Pedro! Prazer em vê-lo
depois de tanto tempo. Mas como você
mudou! Você tinha mais cabelo, era
mais gordo, parecia mais baixo e odiava essas gravatas. E essas lentes de
contato, legal, como te ficam bem!
E o suposto amigo responde:
- Desculpe, senhor, mas meu nome é
Henrique.
- Tá vendo? Até o nome você trocou!

