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BANCO DO BRASIL

do BB, onde estão localizadas as
agências Bento-Brasil e Passo Fundo,
além da Superintendência Regional,
ficou paralisado por uma hora, abrindo
às 11h. O objetivo do ato foi denunciar
a sobrecarga de trabalho e a maneira
assediosa
com
que
a
Superintendência Regional cobra os
resultados de seus trabalhadores.
A Contraf-CUT entrou no último
dia 5 com uma representação contra
o BB no Ministério Público do Trabalho
(MPT), em Brasília.
Uma audiência com o banco foi
agendada para a próxima segundafeira, dia 3 de dezembro.

INSEGURANÇA BANCÁRIA

Bradesco é o campeão de multas
A Polícia Federal multou na quintafeira (29) 12 bancos em R$ 1,573
milhão por descumprimento da lei
federal nº 7.102/83 e normas de
segurança, durante a 95ª reunião da
Comissão Consultiva para Assuntos
de Segurança Privada (CCASP), em
Brasília.
Agências e postos de atendimento
foram multados por número
insuficiente de vigilantes, planos de
segurança não renovados, alarmes
inoperantes, inauguração de
agências sem aprovação de plano de
segurança e cerceamento da

fiscalização de policiais federais,
dentre outras irregularidades.O
campeão de multas foi o Bradesco.
O montante de multas por banco:
Bradesco - R$ 682.818,07;Banco do
Brasil - R$ 282.361,06;Santander - R$
154.659,48;Itaú Unibanco - R$
122.376,82;HSBC
R$
117.058,45;Caixa Econômica Federal
- R$ 101.093,76;Banestes - R$
37.245,63;Mercantil do Brasil - R$
21.282,00;Safra - R$ 15.961,50;BNB
- R$ 14.188,70;Sofisa - R$
14.188,70;Banco da Amazônia - R$
10.642,06.

ITAÚ

Reunião aconteceu em Porto Alegre
A Fetrafi-RS reuniu o Coletivo
Estadual de Dirigentes do Itaú
Unibanco na tarde da quinta-feira, 29,
na sede da entidade, em Porto Alegre.
A pauta discutida abordou os
seguintes temas: relato da última
reunião da COE; banco de horas;
ponto eletrônico; ampliação do horário
de atendimento ao público,
desrespeito à jornada; condições de
trabalho; plano de saúde e
odontológico e realização de
atividades de mobilização.Havia uma
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BRADESCO

Dia de luta denuncia práticas do BB
O Dia Nacional de Luta no Banco
do
Brasil
contra
práticas
antissindicais transcorreu nesta
quarta-feira, 28, com manifestações
em todo o Brasil.
Sindicatos de todo o Rio Grande
do Sul aderiram ao movimento,
paralisando agências e manifestando
sua indignação com a atitude do
banco, que está discriminando
funcionários e exercendo pressões
contra dirigentes sindicais após a
campanha
salarial.Houve
paralisações em Porto Alegre,
Camaquã, Santa Maria e Litoral Norte.
Em Passo Fundo, o prédio central
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reunião sobre o tema Plano de Saúde,
agendada para o dia 27 de novembro,
mas o compromisso foi cancelado.
Os dirigentes presentes no
Coletivo se manifestaram contrários
a qualquer mudança de operadora e
de custo aos bancários. No dia 05/12
acontecerão atividadaes em todo o
país para cobrar soluções do Itaú no
que se refere à pauta específica.
Carlos H. Niederauer e Marco
Moretto representaram o SEEB Passo
Fundo e Região na reunião

Reunião de
dirigentes sindicais
A Fetrafi-RS reuniu o Coletivo
Estadual de Dirigentes do Bradesco
na tarde de quinta-feira, 29, na sede
da entidade, em Porto Alegre. O
encontro foi uma prévia da reunião
com a Direção do Banco que realizouse na sexta, 30.
O debate centrou-se no plano
de saúde e odontológico do Bradesco.
Porém, os dirigentes sindicais
presentes fizeram apontamentos
sobre os diversos problemas
existentes na Organização para
futuras discussões e, sobretudo,
resoluções, entre eles: Treinet;
transferências; contratações; Plano
de Cargos e Salários (PCS);férias e
custeios das despesas durante
cursos do banco. Pelo Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo
compareceu a reunião o Diretor
Setembrino Dal Bosco. No próximo
C&N divulgaremos o resultado da
reunião com a direção do banco.
FELIPÃO

Contraf responde à
declaração
A resposta imediata da
Contraf-CUT
à
declaração
preconceituosa do técnico da seleção
brasileira, Luiz Felipe Scolari, sobre
o trabalho no Banco do Brasil
repercutiu na imprensa de todo país.
“Felipão
não
apenas
desrespeita os trabalhadores
bancários, como demonstra total
desconhecimento sobre a realidade
do trabalho no sistema financeiro
nacional”, afirmou a entidade.
PIADINHA
Um oficial iraquiano chama os oito
sósias do Saddam e diz: Tenho boas
e más notícias.
A boa notícia é que Saddam está vivo.
Todos os sósias comemoram. A má
notícia é que ele perdeu um braço.

