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SINDICATO

BANRISUL - I

Movimento sindical realizou a primeira Prestação de contas
reunião com a nova diretoria do banco do SEEB-Passo Fundo
relativos às condições de trabalho,
assédio moral, metas abusivas,
jornada excessiva, critérios para a
distribuição da remuneração variável
(RV1 e RV2), aos ONs (operadores
de negócios), ranqueamento dos
gerentes, gestão de metas para
despesa de pessoal e redução das
horas extras. Também foram citados
a qualificação salarial e o quadro de
carreira, que já estão em discussão
na Comissão Paritária do Quadro de
Carreira.

Assembleia acontece hoje, às 18h
Nesta quarta-feira, às 18 horas,
será ralizada a assembleia ordinária de
prestação de contas do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região,
em conformidade com o estabelecido
pelo estatuto social da entidade. A
Diretoria Colegiada convida bancárias
e bancários a participarem da
assembleia.

Túlio Zamim disse que quer fazer do
banco “um bom lugar para se trabalhar”

A COE-Itaú (Comissão de
Organização dos Empregados do Itaú)
esteve reunida ontem, em São Paulo.
No relatos, os membros da COE
informaram sobre o aumento das
demissões, principalmente na região
Sudeste, com as dispensas recaindo
sobre os que dedicaram vários anos
de suas vidas a trabalharem para o
banco. O diretor Carlos H Niederauer,
o Todinho, participou da reunião na
capital paulista.

Dirigentes do SEEB-Porto
Alegre e da Fetrafi-RS realizaram, na
segunda-feira, 27, a primeira reunião
com a nova diretoria do Banrisul,
quando cobraram a adoção de
medidas para melhorar as relações
humanas
no
banco.
Os
representantes dos trabalhadores
apresentaram uma série de
problemas, alguns mais recentes,
outros mais antigos, que vêm afligindo
os banrisulenses.
Foram pontuados problemas
BANRISUL - II

Presente na reunião com os
dirigentes sindicais, o presidente do
Banrisul, Túlio Zamim, disse que já
estava ciente das demandas e de que
alguns problemas já são antigos.
Concordando
com
a
reivindicação dos representantes dos
funcionários, de melhorar as relações
humanas, Zamim afirmou: “Queremos
ganhar a simpatia do funcionalismo,
mas oferecendo um poder de sedução
por parte da empresa, se
apresentando como um bom lugar
para se trabalhar, com uma missão
clara e que ofereça um futuro

profissional promissor, que desafie e
estimule nossos trabalhadores”.
Zamim disse ainda que novos
funcionários vêm sendo contratados
para amenizar a sobrecarga horária
e que devem ser viabilizadas
alternativas para evitar o desequilíbrio
financeiro do funcionário em virtude do
corte de horas extras.
A receptividade da presidência
do Banrisul aos dirigentes sindicais foi
positiva e os banrisulenses esperam
que ela prossiga no que diz respeito
ao atendimento de suas justas
reivindicações.

SECRETARIA JURÍDICA

Sindicato vai pagar ação da PLR aos
funcionários do Bradesco de LV
O SEEB-Passo Fundo e
Região, através de seu Departamento
Jurídico, obteve nova vitória em ação
judicial impetrada na defesa dos direitos
de seus associados. Amanhã,
diretores da entidade estarão em Lagoa
Vermelha para fazer o pagamento, aos
funcionários do Bradesco, da ação
judicial relativa à gratificação semestral
incidente sobre a PLR e o 13º salário.
Como já afirmado outras vezes

neste C&N, um Sindicato, além de atuar
politicamente, ou seja, na mobilização
de sua base de trabalhadores em busca
das conquistas, deve dispor de
alternativas para a defesa dos direitos
de seus associados. Uma dessas
alternativas é a atuação na área judicial.
Daí também a importância dos
trabalhadores e trabalhadoras filiaremse em apoio à entidade que atua em
seu benefício.

ITAÚ - I

COE esteve reunida
ontem, em São Paulo

ITAÚ - II

Mobilização é a
resposta às demissões
A resposta à diretoria do Itaú,
que, apesar dos altos lucros, continua
com sua política de demissões, será
a retomada da mobilização dos
funcionários do banco em todo o país.
Serão organizadas manifestações,
com materiais específicos, para
denunciar aos clientes e à sociedade
as práticas danosas do banco para
com seus trabalhadores, que
“respingam” nos próprios clientes.
PIADINHA
No consultório, o psiquiatra incentiva
o paciente:
- Pode me contar desde o princípio...
- Pois bem, doutor! No princípio eu
criei o céu e a terra...

