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Dossiê sobre Operadores de Negócios
é entregue ao banco
dos ONs, a instituição financeira
informou que a maioria das Suregs
(Superintendências Regionais)
tiveram resultado negativo no
cumprimento de metas.
Os ONs estão se organizando
para valorizar a função, pois os
funcionários vendem mas não
recebem pelo seu esforço no final do
mês e os critérios para o cálculo da
Remuneração Variável intrigam os
trabalhadores.
O ofício denuncia ainda que os
problemas “têm acarretado muitas
consequências na vida dos
trabalhadores, desde o desestímulo
no exercício da função pela cobrança
de metas abusivas, que levam ao
assédio moral, como também ao
adoecimento por stress”.

BANRISUL II

Mil aprovados em concurso serão
chamados pelo banco
Uma antiga reivindicação do
movimento sindical tem mais uma
importante vitória. O Banrisul
comunicou recentemente que está
atendendo a demanda dos bancários
e providenciando a contratação de mil
novos funcionários, que prestaram
concurso público em 2009.
O movimento sindical entende
que as admissões irão diminuir os

problemas causados pela falta de
bancários, como a precarização das
condições de trabalho e na qualidade
do atendimento aos clientes.
Existem agências, afetadas
pelo baixo número de funcionários,
onde não há nem mesmo um número
suficiente de caixas. A contratação foi
comunicada ao movimento sindical
pela
Gestão
de
Pessoas.

DIA DO BANCÁRIO

Festa na Apcef, dia 26 de agosto
Em comemoração ao Dia do
Bancário (28 de agosto), o SEEB
Passo Fundo realizará a sua
tradicional festa no dia 26/08, na
Apcef, próximo ao cartódromo.
Nos próximos dias, os
diretores do SEEB estarão passando
nas agências para oferecer os
ingressos que custarão R$ 10,00
cada e , por serem limitados, devem
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3601-2785 ou 3601-2786

BANCO DO BRASIL I

BANRISUL I

Representantes do Sindicato
dos Bancários de Porto Alegre e
Fetrafi-RS entregaram na quinta-feira,
dia 4, ao diretor comercial do Banrisul,
Jone Luiz Hermes Pfeiff, um dossiê
com os problemas enfrentados por
ONs (Operadores de Negócios) em
todo o Rio Grande do Sul.
Além do diagnóstico do dia-adia dos trabalhadores, o documento
apresenta as reivindicações e
sugestões dos ONs para sanar esses
problemas. Os ONs se reuniram na
Casa dos Bancários, no centro de
Porto Alegre, para discutir os
resultados e as metas inatingíveis.
O encontro foi motivado pela
divulgação dos resultados no
semestre do Banrisul.
Mesmo com a alta captação
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ser adquiridos com antecedência.
O cardápio será composto por
churrasco, saladas e pão. Após o
jantar teremos o baile que todos os
bancários já conhecem.
Junte-se aos colegas de sua
agência e venha participar da festa
que visa parabenizar, pelo seu dia,
uma das mais importantes categorias
de trabalhadores: os bancários.

Lucro atinge
R$ 6,26 bi
O Banco do Brasil registrou
lucro líquido de R$ 6,262 bilhões no
primeiro semestre, com expansão de
23,4% ante igual período no ano
passado. Considerando o ganho
recorrente,
sem
eventos
extraordinários, o aumento foi de
40,4%, atingindo R$ 6,153 bilhões.
O resultado do maior banco
do país ficou abaixo do Itaú, que
apresentou lucro de R$ 7,133 bilhões
nesse intervalo e alta de 11,5% no
mesmo comparativo.
Diante dos números expostos
fica a pergunta: acumular lucros
recordes, concentrar riqueza e
disputar mercado às custas da saúde
de seus trabalhadores são funções
de
um
banco
público?
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11 de agosto: Dia
Nacional de Luta
Entre as principais resoluções
oriundas do 22º Congresso Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil,
está o Dia Nacional de Luta.Sendo
assim, a próxima quinta-feira (11/08)
será um dia de manifestações e
paralisações nas agências do BB,
em todo o país.
Os trabalhadores exigem o
respeito à jornada de 6 horas, o fim
dos
descomissionamentos
imotivados, o combate ao assédio
moral, transparência nas gestões da
Cassi e da Previ e mudança nos
critérios da eleição de delegados
sindicais, entre outras reivindicações.
PIADINHA
Para mostrar autoridade perante os
seus comandados, o chefe coloca
na parede uma placa dizendo: “Aqui
quem manda sou eu!” Ao voltar do
almoço encontra um bilhete na mesa:
“Sua esposa ligou e pede que o
senhor lhe devolva a placa”.

