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Movimento Sindical responde à
abertura de agências aos sábados
sábado, 12 de maio. No entanto, a
sentença da juíza Maria Helena Lisot
determinou que a Caixa poderia
convocar
os
empregados
comissionados para o trabalho no dia
em questão.
Em Passo Fundo, o Sindicato
dos bancários esteve presente à
abertura da agência 0494 da CEF. Na
ocasião, diretores do Sindicato
afixaram uma faixa na frente da
agência, manifestando repúdio pela
abertura ilegal e arbitrária da Caixa
Federal.
A movimentação jurídica dos
sindicados é um aviso à CEF e aos
demais bancos de que toda e qualquer
tentativa de burlar a legislação, ou
desrespeitar os bancários no que há
de mais sagrado que são os seus
direitos, será respondida à altura.

CONGRESSOS NACIONAIS

Encontros do BB e da CEF acontecem
durante o mês de junho
O 28º Conecef (Congresso
Nacional dos Empregados da CEF) e
o 23º Congresso Nacional dos
funcionários do BB acontecem entre
os dias 15 e 17 de junho, em
Guarulhos-SP.
No Conecef, os temas que
estarão em debate serão:organização do movimento; - Saúde
do Trabalhador/Condições de
Trabalho/Saúde Caixa; - Funcef/
Aposentados; - Segurança Bancária;
- Representação dos Trabalhadores
no Conselho de Administração da
Caixa; - Jornada/Sipon/Isonomia; Contratação e papel da Caixa.
Para o Congresso do BB
foram escolhidos quatro eixos
temáticos que pautarão as
discussões
do
encontro:remuneração e condições de trabalho
(incluindo questões como plano de
cargos e comissões, piso, jornada de
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SANTANDER

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Com a decisão da CEF em
manter a abertura de 500 agências no
sábado (12), o movimento sindical
recorreu à esfera jurídica para que a
empresa respeitasse a jornada de 30
horas semanais que é uma conquista
histórica de nossa categoria.
De norte a sul do Brasil,
pipocaram liminares e mandados de
segurança contra esta atitude
marqueteira e desrespeitosa da
Caixa. No RS, O TRT 4ª Região
concedeu no início da noite da sextafeira, decisão parcialmente favorável
ao mandado de segurança impetrado
pela Fetrafi-RS, em nome dos
sindicatos do interior e pelo
SindBancários.
Com isso, parte dos
empregados da Caixa ficou excluída
da convocação para o trabalho no
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trabalho, metas e remuneração
variável); - Saúde e Previdência
(Cassi, Previ, plano odontológico,
Fusesc, Economus, Segurança
Bancária, comitês de ética, entre
outros); - organização do movimento
(formas de mobilização, delegados
sindicais e organização no local de
trabalho, Conselho de Usuários da
Cassi etc.); e - Banco do Brasil e o
Sistema Financeiro Nacional (crédito,
metas de produtos financeiros,
terceirização e correspondentes
bancários e Internacionalização).
Antes destes encontros,
haverão encontros estaduais por todo
o país, que servirão para a retirada de
delegados e são pré-requisitos para a
perticipação em âmbito nacional.
No Rio Grande do Sul, os
Encontros Estaduais dos Funcionários
CEF e do BB acontecerão no dia 02
de junho em Porto Alegre.Participe!

Debate sobre o Call
Center no dia 16
Os trabalhadores retomam na
próxima quarta-feira, dia 16, às 10h,
os debates sobre Call Center com o
Santander. A reunião ocorre na Torre
Santander, na capital paulista.
Na última reunião, ocorrida no
dia 2, o banco espanhol negou
demissões no Call Center.Os
dirigentes sindicais manifestaram a
preocupação dos funcionários com
boatos sobre dispensas na unidade
da Barra Funda.
O banco afirmou que não
demitirá e todos os funcionários dos
setores envolvidos nas mudanças
serão realocados.
BRADESCO

Explosão de caixa
eletrônico
Quatro homens explodiram um
caixa eletrônico do Bradesco, na
madrugada de quarta-feira (9), na
Rodoviária de Itatiba, no interior de
São Paulo.
O equipamento pegou fogo e
ainda não se sabe se os bandidos
conseguiram levar algum dinheiro.
A onda de explosões de caixas
eletrônicos coincide com a prática
dos bancos de espalharem pontos
de atendimento sem os mínimos
cuidados com a segurança.
Em nossa região, o Bradesco
abriu mini-agências e PAAs que são
um verdadeiro convite aos bandidos.
Esta realidade foi relatada à Polícia
Federal através de denúncia
protocolada pelo SEEB junto à
Delegacia Regional de Passo Fundo.
PIADINHA
O jovem, que tinha acabado de tirar
a carteira de motorista levou a mãe
passear. Ao final do passeio a mãe
diz: -Muito obrigada! O jovem
responde: -De nada, mamãe! E ela:
-Eu estava falando com Deus!

