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BANCO DO BRASIL - I

Protesto, em SP,
CP-Quadro de Carreira debateu
questões relativas à rede de agências contra o assédio moral

Na quinta-feira, 6, a Comissão
Paritária que discute o Quadro de
Carreira do Banrisul realizou mais
uma reunião, quando foram debatidos, entre outros assuntos, questões
relacionadas à rede de agências, perfil do banco e promoções recentes.
Quanto à rede de agências, foram expostas várias questões que necessitam de alterações, tais como a
transversalidade entre as funções, a
remuneração dos facilitadores ou

plataformistas, em que fica a critério
do gerente incluir este ou aquele funcionário,
a
situação
do
comissionamento dos Operadores de
Negocios (ON) e a valorização das
funções. Por seu turno, os representantes do Banrisul afirmaram que alguns dos problemas mencionados já
teriam sido detectados pela área comercial e que o banco possui estudos a respeito que serão apresentados na próxima reunião.

BANCO DO BRASIL - II

BANRISUL - II

Dirigentes sindicais reivindicaram
mudanças no perfil do banco

CP poderá ter um “representante de transição” da mudança da diretoria
Na reunião da CP do Quadro de sentante de transição” que ficaria resCarreira, os dirigentes sindicais fize- ponsável por informar os membros
ram questão de iniciar um debate so- da mesma quanto às questões relabre a necessidade de mudanças no tivas à mudança da diretoria. Tamperfil do banco, com o fim de priorizar bém estaria garantida a continuidade
um melhor atendimento aos clientes. das discussões sobre o Quadro de
Os sindicalistas reivindicaram ainda Carreira. Esta proposta teve o apoio
a participação na CP, de um “repre- de todos os membros da CP.
BANRISUL - III

Algumas promoções recentes foram
questionadas pelos sindicalistas

Já no início da reunião da Comissão Paritária do Quadro de Carreira, os dirigentes sindicais questionaram algumas promoções efetivadas recentemente. Os representan-

tes do banco alegaram que não há
pronunciamento oficial da Gestão de
Pessoas e que o assunto seria incluído na pauta da reunião da diretoria desta semana.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Sindicato obtém vitória em ação
judicial relacionada à PLR do ABN Real

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região obteve nova vitória em ações judiciais relacionadas à
Participação nos Lucros e Resultados.
Desta vez, foi vitoriosa a ação interposta contra o banco ABNReal relativa à incidência da PLR sobre a gratificação se-

Na sexta-feira, 7, os funcionários
do Banco do Brasil realizaram um
protesto contra a prática de assédio
moral na agência João Mendes, na
cidade de São Paulo. Dirigentes do
SEEB-SP fizeram uma reunião com
os funcionários até às 10:30 horas e
entregaram carta aberta à população
em que explicaram as consequências
danosas do assédio moral para a vida
dos trabalhadores e os reflexos da
prática sobre os clientes.

mestral. Nesta terça-feira, a Secretaria de Assuntos Jurídicos vai fazer os
cálculos de quanto caberá a cada funcionário e os créditos a cada colega serão efetuados amanhã. Cabe lembrar
que o Sindicato pode representar judicialmente apenas os bancários filiados.

Comitê de Ética
é criticado

Durante o protesto realizado em
São Paulo, Inês Ogando, funcionária
do BB e diretora da Fetec-CUT, criticou o Comitê de Ética, instância criada em agosto do ano passado para
tentar resolver casos de assédio moral. Para ela, o banco não está tratando a questão com a seriedade devida. “Na agência João Mendes já foi
formalizada uma denúncia para a
Ouvidoria há cerca de um mês, mas
até o momento não houve resposta.
Essa demora é uma clara demonstração de que o banco quer esconder
o problema e empurrar para debaixo
do tapete”, afirmou Inês.
PIADINHA
Dois sujeitos encontram-se na rua.
Um diz ao outro:
- Onde você conseguiu essa magnífica bicicleta?
O segundo responde:
- Bem, eu estava caminhando no
parque, ontem, pensando em meus
trabalhos, quando apareceu uma
mulher maravilhosa com esta bicicleta. Ela atirou-a ao chão, tirou a
roupa e disse: “Pega o que quiseres...”
O primeiro acenou afirmativamente;
- Boa escolha! A roupa provavelmente não teria servido em você!

