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BANRISUL

Funcionários do BB e da CEF
preparam seus congressos nacionais
Vem aí o 27º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa
Econômica Federal (Conecef) e o 22º
Congresso Nacional dos Funcionários
do Banco do Brasil, agendados para
os dias 9 e 10 de julho, em São Paulo
(Expo Center Norte - Rua José
Bernardo Pinto, 333 - Sala Cantareira
- Vila Guilherme).
Tal como ocorreu em anos
anteriores, as edições 2011 do
Conecef e do Congresso do BB
antecedem a 13ª Confederência
Nacional dos Bancários, de modo a
facilitar os debates acerca das
especificidades dos empregados dos
dois bancos, apresentadas durante a
Campanha Salarial e nas mesas
temáticas de negociação.
Os pontos do 27º Conecef
são: organização do movimento,
saúde do trabalhador, condições de
trabalho, Saúde Caixa, Funcef/
Aposentados, segurança bancária,
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correspondente bancário, jornada de
trabalho, Sistema de Ponto Eletrônico
(Sipon), conselheiro representante e
isonomia de direitos entre novos e
antigos empregados, entre outros
assuntos.
Os temas fundamentais do
congresso do BB são: remuneração
e jornada (piso e interstícios da
carreira, pontuação da carreira de
mérito, jornada de seis horas para
comissionados); saúde (Cassi, Brasil
Dental, Fusesc, Economus);
segurança bancária; previdência
(Planos 1 e Futuro, Fusesc,
Economus, Prev BEP); banco público
(internacionalização, metas de
produtos bancários, terceirização e
correspondentes bancários).
O
objetivo
dos
dois
Congressos é consolidar a pauta de
reivindicações dos funcionários e
discutir o modelo de banco público que
a sociedade brasileira precisa.

Seminário sobre o
Plano de Carreira
O evento promovido pela FetrafiRS para debater o Plano de Carreira
do Banrisul contou com a
participação de mais de 200
pessoas, incluindo dirigentes,
delegados sindicais e bancários de
base, oriundos dos 38 sindicatos
filiados à Federação.
Para eles, foi a partir de muita luta
que se conseguiu retomar o debate
sobre o quadro de carreira com a
direção do Banrisul.
O encontro deste final de semana
foi o passo inicial de uma caminhada,
que deve culminar com a implantação
de um quadro de carreira que não só
permita a ascensão profissional, mas
que contemple com justiça o
empenho do banrisulense ao longo
de sua trajetória na instituição,
salientaram os dirigentes sindicais
presentes
ao
evento.
BANRISUL II

A palavra do banco

ITAÚ

Após mobilização, Centro de
Realocação é reativado
A mobilização contra as
demissões no Itaú Unibanco começa
a surtir efeito. O banco reativou o
Centro de Realocação que já está
aberto e funcionando para todas as
áreas da instituição. O anúncio foi feito
pelo vice-presidente executivo do
banco, Zeca Rudge, durante a
primeira reunião com a Contraf-CUT,
ocorrida na segunda-feira, dia 23, em
São Paulo.
Participaram da reunião
representantes da Contraf-CUT e do
Sindicato dos Bancários de São
Paulo. Também compareceu o diretor
de relações sindicais do Itaú
Unibanco, Gilberto Trazzi.
O banco negou a existência de
um processo de demissões em
curso, alegando que as dispensas

ocorridas foram “normais”.
Os sindicalistas reiteraram que
para os bancários não existe
normalidade nas dispensas e
defenderam o fim da política de
rotatividade.
O Itaú lucrou R$ 3,5 bilhões no
primeiro trimestre deste ano e não há
motivo para demitir funcionários. Por
isso, o movimento sindical cobra o fim
da rotatividade, lembrando que essa
não tem sido a prática dos bancos em
muitos países.
Para o movimento sindical é
positivo o diálogo com o Itaú Unibanco,
pois será usado para discutir
alternativas, visando evitar qualquer
processo de demissões e buscar
medidas de proteção aos empregos
e à saude dos seus funcionários.

O presidente do Banrisul, Túlio
Zamin, destacou que o Banrisul está
ciente da importância do debate
sobre o Quadro de Carreira.
“Não será uma tarefa fácil, é uma
equação difícil de resolver. Teremos
que pensar nas consequências das
nossas decisões. Sabemos que o
quadro é um pilar importante, que
mostra como o corpo funcional se
relaciona com a instituição. Por
termos esta compreensão, vamos
disponibilizar todas as condições para
produção dos melhores resultados”.
A delegação que representou
Passo Fundo no evento contou com
nove participantes, entre dirigentes
sindicais e bancários da base.
PIADINHA
Dois velhinhos conversando:
-Você prefere sexo ou Natal?
-Sexo, claro! Natal tem todo ano, aí
a
gente
enjoa,
né!?

