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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
por bem adiar a assembleia para
buscar mais subsídios para o
debate, haja vista que haverá
encontro em Brasília que discutirá
a CCV. Além disso, na sexta-feira,
25, será realizada uma reunião do
Coletivo Jurídico da Fetrafi-RS,
quando o mesmo tema estará em
discussão.

BANCO DO BRASIL - I

Retomar o papel de banco público: o
BB como gestor do Fundo Pré-Sal
Retomar efetivamente o papel
do Banco do Brasil enquanto banco
público e constituí-lo como gestor do
Fundo Pré-Sal é uma proposta cujo
debate vem sendo travado e
aprofundado pelo movimento sindical
bancário há quase dois anos. Chegou,
então, o momento de levá-la à

sociedade. Neste sentido, os
sindicatos de bancários de todo o país
têm agora a tarefa de divulgar a
proposta aos pequenos e médios
empresários e agricultores, ao povo
brasileiro em geral e, obviamente, à
classe política, a qual caberá a decisão
pela aceitação ou não da proposta.

BANCO DO BRASIL - II

BB público: proposta será apresentada
na Câmara de Vereadores no dia 30
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região acordou com
o vereador José Eurides Moraes (PSB)
a reserva de um espaço para que a
proposta “BB como banco público e
gestor do Fundo Pré-Sal” seja
apresentada durante uma sessão da
Câmara de Vereadores de Passo
Fundo. A apresentação vai ocorrer no
“Grande Expediente” do vereador na

21 / maio / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

BANRISUL

Assembleia sobre a CCV é adiada
A assembleia para discussão
e deliberação sobre a instalação da
CCV (Comissão de Conciliação
Voluntária) da Caixa Econômica
Federal na base territorial do SEEBPasso Fundo, que estava marcada
para a quarta-feira, 23, foi adiada para
o dia 30 de maio.
A diretoria do Sindicato houve
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sessão da quarta-feira da próxima
semana, 30, a partir das 17 horas.
Assim, a diretoria do SEEB-PF
convida funcionárias e funcionários do
Banco do Brasil a comparecerem na
Câmara naquele dia e a prestigiarem
a intervenção do vereador em favor da
proposta de retomada do BB para sua
função pública e da constituição do
banco como gestor do Fundo Pré-Sal.

O Seminário sobre o
Plano de Carreira
No sábado, 19, aconteceu,
em Porto Alegre, o II Seminário
Nacional sobre Plano de Carreira do
Banrisul que teve a participação de
mais de 500 pessoas. Após a
abertura do seminário, ocorreu a
apresentação de todos os
integrantes do GT Carreira. O Grupo
de Trabalho, criado em abril de 2011,
é o responsável pelos estudos
relacionados ao Plano de Carreira
do Banrisul. A Cartilha Horizonte é
resultado destes estudos.
Apresentadas as premissas do PC
Os membros do GT Carreira
apresentaram as premissas que
nortearam as discussões para a
elaboração do novo Plano de Carreira
do Banrisul e abriram o debate com
os presentes.
As sugestões
apresentadas no seminário vão ser
analisadas pelo GT nesta semana
visando à finalização da proposta que
será apresentada ao banco via
Comissão Paritária.
Participaram do Seminário em
Porto Alegre, Gabriela Lamaison, Ivani
S Pereira, Lisiê Saberdelotto, Cícero A
Miotto, Carlos J Marcos, Diego Pulga e
Gustavo Marques e Leonardo Gomes.
PIADINHA
No hospício, dois loucos conversam:
- Você já tomou injeção na cara?
- Eu não. Por quê?
- Porque você tem uma cara de
bunda!

BANCO DO BRASIL - III

PSO será instalada em junho
Está programada para o
mês de junho, a entrada em
funcionamento
da
PSO
(Plataforma
de
Suporte
Operacional) de Passo Fundo. A
instalação dessa PSO deverá
seguir as mesmas regras
adotadas para as demais que vão
ser localizadas na capital, Porto
Alegre, e em outras seis cidades

do interior. Os caixas efetivos
são candidatos natos às vagas
na PSO e, a menos que
venham a desistir da
transferência, optando por
continuarem lotados nas
agências, terão preferência
para manterem-se exercendo
a mesma função na nova
unidade.
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