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O Dia do Amarelo

Na quarta-feira, 25, em várias
agências de todo o Estado, os
funcionários do Banrisul trabalharam
trajando roupas da cor amarela. Em
outras agências, os trabalhadores
usaram um adesivo, também amarelo,
reivindicando o pagamento das
promoções e o retorno imediato da
ginástica laboral.
A pauta específica de
reivindicações foi entregue pelo
Comando do Banrisul ao diretor da
Unidade de Gestão de Pessoas, César

Antônio Cechinato, no mesmo dia, às
16 horas. Instado pelos membros do
Comando quanto à necessidade de
abertura de negociações sobre a pauta,
Cechinatto afirmou que “o banco dará
o tratamento adequado à pauta
recebida”. Funcionários e funcionárias
do Banrisul esperam que essas
palavras de Cechinato signifiquem,
enfim, o reconhecimento da diretoria a
seu esforço e dedicação ao banco, com
o consequente atendimento das
reivindicações.
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Segundo o diretor Cechinato, o assédio
moral “não faz parte da cultura do banco”
Durante a entrega da pauta de
reivindicações, os membros do
Comando questionaram o diretor
Cesar
Cechinato,
sobre
o
crescimento das denúncias de
assédio moral no Banrisul por conta
da imposição de metas cada vez
maiores.
Cechinato replicou
afirmando que “Todas as questões
envolvendo situações de assédio
moral podem ser abordadas com a

direção. Isto não faz parte da cultura
do Banrisul, nem da direção do
banco”.
Portanto, o funcionalismo do
Banrisul não deve ficar calado diante
dessa prática espúria de que têm se
valido muitas administrações. Deve
reagir com contundência, exigindo
respeito desses gerentes e
encaminhando as denúncias ao
sindicato.
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Banco anuncia ampliação das Gepes

A diretoria do Banco do Brasil
anunciou o aumento do número de
Gepes existentes no país. Segundo
a diretoria, para “aproximar-se, cada
vez mais, de seus funcionários, serão criadas seis novas gerências e
quatro plataformas de Gestão de Pes-

soas e ampliadas as já existentes. Já
Marcel Barros, coordenador da Comissão de Empresa do BB, afirmou:
“Esperamos que a Gepes tenha mais
independência em sua atuação e não
seja apenas homologadora das decisões dos gestores da rede".

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Encontro Interestadual pela Isonomia

Bancários do BB e da CEF do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina vão
unir forças na luta pela igualdade de direitos
A Apcef-RS, a Apcef-SC, a FetrafiRS e o SEEB-Porto Alegre promovem,
no dia 11 de setembro, em Florianópolis,
um Encontro Interestadual pela Isonomia.
O encontro vai unir bancários do Banco
do Brasil e Caixa Econômica Federal na

luta pela aprovação, pelo Congresso
Nacional, do PL 6229 que estabelece a
igualdade de direitos entre todos os
trabalhadores dos bancos públicos
federais. As inscrições para o encontro
podem ser feitas até a sexta-feira, 3.
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Festa reuniu mais
de 170 pessoas

Diretores convocaram a categoria à
mobilização na Campanha Salarial
A festa, em comemoração ao Dia
do Bancário, realizada na sexta-feira,
27, na Apcef, reuniu mais de 170 bancários e bancárias e familiares.
No início da festa, os diretores
Dário Delavy e Nelson Fazenda ocuparam o microfone para apresentar as
mudanças que estão sendo
implementadas no Estatuto da entidade e fizeram um pequeno histórico das
lutas dos bancários brasileiros que garantiram conquistas importantíssimas
para a categoria. Os diretores convocaram trabalhadoras e trabalhadores à
mobilização nesta Campanha Salarial
e ressaltaram que é preciso aproveitar
este momento, em que os bancos vêm
obtendo lucros crescentes a cada ano
que passa, para melhorar os salários e
as condições de trabalho.
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Representante
Sindical de Base

Os números da eleição
Na eleição para os Representantes Sindicais de Base do Banco do
Brasil, do SEEB-Passo Fundo e
Regiaõ, realizada nos dias 23, 24, 25
e 26, foram eleitos José Carlos
Picolotto, da agência Sananduva, e
Marlei Vilarino, da agência Lagoa Vermelha. Os números da eleição foram
os seguintes: 198 votos favoráveis
aos colegas acima citados, 4 contrários e 1 voto em branco.
PIADINHA
Numa loja de calçados, uma senhora esteve uma tarde toda para escolher uns sapatos e acaba por dizer ao vendedor:
- Mas estes sapatos são muito antigos!
- Claro, minha senhora, estavam na
moda quando a senhora começou
a experimentá-los!

