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NOTA DE FALECIMENTO

Banrisulenses fazem paralisação de 2
horas nesta terça pelo Plano de Carreira

Aposentado do
Banrisul

No Dia do Preto, realizado em 30/04, os funcionários paralisaram a
Direção Geral, em Porto Alegre, por duas horas

É
com
pesar
que
comunicamos o falecimento do
bancário aposentado do Banrisul,
Marcos Pedro Zasso. O mesmo
faleceu na sexta-feira, dia 03 de maio
e o sepultamento ocorreu no sábado,
no Memorial da Paz. Zasso trabalhou
por muitos anos nas agências do
Banrisul Passo Fundo Centro e São
Cristóvão.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região se solidariza
com seus familiares neste momento
de dor pela perda deste ente querido.

Conforme
calendário
de
mobilização elaborado pelo Comando
Nacional dos Banrisulenses, está marcada
para amanhã, 07/05, a realização de
paralisações em todas as agências e
departamentos do banco. A abertura das
agências deverá ser retardada em duas
horas.
Na terça-feira, 30/04, foi realizado,
com expressiva participação dos
funcionários, o Dia do Preto. Em Porto
Alegre, os trabalhadores da Direção Geral
participaram em massa da paralisação
realizada à tarde, das 13 às 15 horas.
ASSALTO AO BANRISUL DA UPF

O que vale mais? O dinheiro ou a
vida? O Banrisul já sabe a resposta...
A agência do Banrisul
localizada no Centro de Conveniência
da UPF foi assaltada na sexta-feira,
03 de maio. Numa ação audaciosa,
os criminosos chegaram ao local
identificados com crachás e portando
uma ordem de serviço para o
conserto do ar condicionado da
agência.
Após a saída da empresa
transportadora de valores, os
bandidos anunciaram o assalto e
saíram do prédio, levando dinheiro e
a CPU que armazenava as imagens
do sistema de câmeras. Os
assaltantes ainda agrediram
fisicamente um funcionário do banco
e a vigilante da agência. Por sorte,
ninguém se feriu gravemente, mas
todos que estavam presentes à cena
do crime necessitaram de
atendimento médico, dada a extensão
do trauma sofrido.
O que é importante destacar
é que a sala ocupada pelo Banrisul
nesta galeria da UPF não tem
condições mínimas de abrigar uma
agência bancária e o banco, mesmo

tendo ciência disso, não faz nada para
mudar esta realidade. No local, não
há banheiros, o que obriga os
funcionários e os vigilantes da agência
a se dirigirem ao banheiro da galeria,
expondo-se a todos os tipos de riscos
ao saírem da agência para utilizá-lo
durante o expediente.
Outra situação diz respeito ao
abastecimento das máquinas de
autoatendimento. Como não há um
corredor interno para a realização de
tal procedimento, um funcionário do
banco e um vigilante têm as suas
vidas postas em risco cada vez que
precisam sair da agência com
numerário para abastecimento, uma
vez que a sala da retaguarda dos
caixas automáticos fica além da porta
giratória da agência.
Até o momento a sorte, e não
a segurança, vem protegendo os
bancários, vigilantes e clientes que
diariamente frequentam o Banrisul da
UPF. O Sindicato vem cobrando
providências do banco a respeito
disso. O Banrisul não pode brincar
com a vida das pessoas desta forma.

GARANTIA DE EMPREGO

A Convenção 158
da OIT
Não há justificativa alguma
para os constantes fechamentos de
postos de trabalho que os bancos
vêm promovendo no Brasil. O setor
é um dos que aufere maiores lucros
e rentabilidade no país.
Daí, a necessidade, cada vez
mais imperiosa, de que o Brasil
ratifique a Convenção 158 da OIT
(Organização Internacional do
Trabalho). A medida obrigaria as
empresas a justificarem a
necessidade das demissões. Elas
teriam que provar, com a
apresentação dos dados de seus
balanços, a impossibilidade de
manterem os postos de trabalho.
Grande parte dos países
europeus é signatária da OIT 158, o
que
garante
proteção
aos
trabalhadores de lá, mesmo em
períodos de grande crise econômica
como o atual.
PIADINHA
Antes da cirurgia;
-Doutor, depois da operação eu vou
conseguir voltar a caminhar?
-Claro! Você vai ter que vender o
carro
para
me
pagar!

