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BANRISUL - I

Lucro cresceu 44,7% no 1º semestre

O Banrisul obteve um lucro de
R$ 305 milhões no primeiro semestre
de 2010. O resultado representa um
crescimento de 44,7% em relação ao
lucro apurado no mesmo período de
2009, que chegou a R$ 210,8 milhões.
O resultado positivo apresentado
pelo banco no primeiro semestre é fruto,
em sua maior parte, do trabalho dos
funcionários do banco. Portanto, está
na hora de o banco reconhecer o
esforço e a dedicação de seus
trabalhadores e oferecer melhores

salários, melhores condições de
trabalho e um plano de carreira digno,
entre outras reivindicações já antigas
do funcionalismo.
Neste sábado, 14, será
realizado, em Porto Alegre, o 18º
Encontro Nacional dos Banrisulenses.
O encontro é uma oportunidade para
os trabalhadores discutirem as
estratégias para buscar, junto à
diretoria do Banrisul, o merecido
reconhecimento de sua importância
para o banco.

BANRISUL - II

Banco não paga despesas de seus
funcionários com qualificação

Em matéria publicada no sítio
www.feebrs.org.br, no dia 6 de agosto,
a diretoria da Fetrafi-RS denuncia que
o Banrisul está se recusando a custear as despesas de qualificação de seus
funcionários. “Os banrisulenses foram
convocados para participar do Processo de Formação e Certificação do Banco Central do Brasil – CPA/20. Porém,
ao contrário de edições anteriores, a direção do banco se recusou a custear
tanto as despesas de deslocamento
dos funcionários oriundos das localidades do interior do Estado, quanto os
gastos com alimentação e hospedagem”, afirma a matéria.
“Se o banco está convocando,
deve arcar com as despesas dos

Nº 2607

banrisulenses. O banco tem o direito
de exigir qualificação desde que
viabilize financeiramente a participação dos banrisulenses no curso e não
gere despesas extras para os trabalhadores”, destacou o diretor da
Fetrafi-RS, Amaro Souza.
Por conta disso, a Fetrafi-RS
enviou ofício ao presidente do banco,
Mateus Bandeira, no qual pede que
“a Direção do Banco garanta o pagamento de todas as despesas aos
banrisulenses que farão esse processo de formação, uma vez que para
exercer as funções de Plataformistas,
Operadores de Negócios e
Gerenciamento a Certificação é obrigatória pelo Banco Central”.

BANCO DO BRASIL

Sobre a eleição para Representante
Sindical de Base

Candidatos podem se inscrever até o dia 20
notadamente
nas
A eleição para Representante frisado,
Sindical de Base do Banco do Brasil assembleias da campanha salarial,
será realizada nos dias 23, 24, 25 e é a capacidade de organização,
26 de agosto. O período de inscrição mobilização e de luta que garante
dos candidatos, aberto desde conquistas aos trabalhadores. E o
segunda-feira, 9, se encerra no dia 20. Representante Sindical de Base é
Fortalecer a organização - Como a instrumento importante para
diretoria do Sindicato sempre tem fortalecer essa organização.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reg/Replan
não saldados

Fetrafi-RS promove encontro
No dia 21 de agosto, a Fetrafi-RS
estará realizando um Encontro Estadual dos Funcionários e Funcionárias
que se encontram no Reg/Replan não
saldados. Aberto à participação de todos os funcionários e funcionárias da
CEF que estejam nesta situação, o encontro vai discutir e encaminhar alternativas jurídicas que garantam os direitos desses trabalhadores. O Sindicato estará disponibilizando transporte e alimentação aos interessados em
participar do encontro.
CAMPANHA SALARIAL

Primeira negociação
ocorrerá dia 24

Saúde e Condições de Trabalho será
o tema em discussão
O Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban definiram ontem o
dia 24 de agosto para a realização da
primeira reunião de negociação da
Campanha Salarial deste ano. Nessa
primeira reunião, estarão em discussão
as reivindicações relativas à Saúde e
Condições de Trabalho. A pauta de reivindicações foi entregue aos banqueiros na quarta-feira, 11.
CONDIÇÕES DE TRABALHO

Assédio moral cresce

Número de ações trabalhistas no
TST aumentou 66% em 2009
Levantamento feito pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho), mostra que
em 2009 foram catalogadas 434 ações
trabalhistas relacionadas a assédio
moral. Este número representa um
crescimento de 66% relativamente ao
ano anterior.
PIADINHA
O menino chega para a mãe e pergunta:
- Mãe, o vovô é mecânico?
- Não filho!!!
- Então o que ele ta fazendo, embaixo
de um caminhão ali na esquina???

