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BANRISUL

EMPREGO

O resultado da eleição
para Delegados Sindicais
Gabriela Zilli Lamaison e Renato Fracasso Junior são os eleitos
A eleição para delegados Sandro Zanin - 40 votos.
sindicais do Banrisul da base territorial
Portanto, a colega Gabriela é a
do Sindicato dos Bancários de Passo delegada sindical eleita para a base da
Fundo e Regiaõ apresentou os cidade de Passo Fundo e o colega
seguintes resultados:
Renato é o delegado sindical eleito para
Gabriela Zilli Lamaison - 92 votos;
atuar na extensão de base. O mandato
Cássio Luciano de Menezes - 73 votos; inicia-se no dia 1º de abril e tem a
Renato Fracasso Junior - 47 votos;
duração de um ano.
BANCO DO BRASIL - I

Negociações com a diretoria do banco
foram retomadas na terça-feira, 24
Na terça-feira, 24, foram
retomadas as negociações entre a
Contraf-CUT/Comissão de Empresa
do BB e a diretoria do Banco do Brasil.
A reunião teve uma pauta longa:
balanço dos compromissos firmados
nos acordos coletivos, Cassi,
apresentação do modelo de agências
escritório, com horário estendido até
as 22h e 24h, Comissão de
Conciliação Prévia (CCP), a
certificação de gestores, o Programa
Trainee, os 15 minutos de intervalo

das mulheres antes de horas extras,
as reestruturações ainda em
andamento nas Gecex/CSA, DIRAO/
Gecor, Audit e Agências Setor Público.
Cassi - os dirigentes sindicais
protocolaram ofício solicitando
abertura imediata de negociações.
Os problemas financeiros da Cassi já
vêm sendo divulgados pela imprensa
e, ainda no início de dezembro, a
Comissão de Empresa havia
reinvidicado a negociação, que não foi
atendida pelo banco.

BANCO DO BRASIL - II

Dirigentes sindicais cobraram as
contratações anunciadas pelo banco
Na reunião de terça-feira, os
dirigentes sindicais cobraram do
banco as contratações que haviam
sido anunciadas. Eles cobraram
também explicações sobre o corte de
3 mil dotações e os funcionários
excedentes. Os representantes do
banco garantiram que nos casos de
excedentes em praças sem vagas não
haverá pressão para remoção e nem
transferência compulsória e se
comprometeram a apresentar dados
sobre o corte de dotações
posteriormente.
Atendimento dos caixas - Quanto à
triagem no atendimento dos caixas, os
sindicalistas denunciaram que muitos

gestores têm cobrado explicações dos
funcionários por terem feito transações
abaixo de R$ 800,00 e exigido,
inclusive, o preenchimento de
relatórios. A Comissão de Empresa
repudiou tal prática, qualificando-a de
arbitrária e muito prejudicial, porque só
faz aumentar a pressão sobre os
trabalhadores. Em resposta, o BB
afirmou que emitirá comunicado a
respeito, uma vez que não há
orientação para o preenchimento de
formulários.
Um relato completo sobre a
negociação ocorrida na terça-feira
pode ser lido na página do SEEB-PF
na Internet.

Bancos seguem
reduzindo vagas
A Pesquisa de Emprego
Bancário (PEB), divulgada pela
ContrafCUT no dia 24, revela que os
bancos seguem reduzindo vagas de
trabalho também em 2015. Pela
pesquisa referente aos meses de
janeiro e fevereiro, o setor bancário
cortou 55 empregos. Tal número só
não foi pior porque a Caixa
Econômica Federal criou 276 postos
de trabalho. Enquanto isso, os outros
cinco grandes bancos, BB, Bradesco,
HSBC, Itaú e Santander cortaram 376
empregos.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Rossetto nega a
venda de ações
A pressão que os funcionários
da CEF vêm exercendo contra a
abertura do capital e venda de ações
da empresa está dando resultados.
Segundo informes do SEEB-Brasília,
“Em reunião com integrantes de
movimentos sociais na terça-feira, 24/
03, em Brasília, o ministro da
Secretaria-Geral da Presidência da
República, Miguel Rossetto, teria
anunciado que o governo não
pretende abrir o capital da Caixa
Econômica Federal”.
A luta, porém, não deve parar.
O funcionários da CEF, o movimento
sindical e os movimentos sociais em
geral têm que continuar com a
campanha de conscientização da
sociedade brasileira. Afinal, já temos
fartas demonstrações de que a
privatização do patrimônio público sob
a justificativa de arrecadar recursos
para saldar dívidas do Estado não traz
benefício algum o povo brasileiro.
PIADINHA
Na porta do cinema, a loira tenta
comprar um bilhete para o filme e diz:
– Duas entradas por favor.
– É pra Romeu e Julieta?
- Não é pra mim e meu marido…

