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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Passeatão dos Bancários foi realizado
na quinta-feira, 27, em Porto Alegre

Na quinta-feira, 27, os
diretores Dário Delavy, Gustavo
Marques, Júlio Montenegro e Nelson
Fazenda se deslocaram a Porto
Alegre para participarem do
Passeatão dos Bancários. Pela
manhã, eles participaram de uma
reunião que debateu a Campanha
Salarial 2015. No início da tarde, o
diretor Gustavo Marques participou da

reunião do Comando Nacional dos
Banrisulenses, enquanto os diretores
Dário Delavy e Nelson Fazenda se
deslocaram até a Superintendência
Estadual do Banco do Brasil onde
também participaram de uma
reunião. Às 16h45, os diretores
participaram do Passeatão que
divulgou a luta da categoria bancária
pelas ruas centrais da capital.

BANCO DO BRASIL - I

No dia 20, o SEEB-Passo Fundo
fechou a agência Bairro Vera Cruz

No dia 20 de agosto, o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região fechou a agência
Bairro Vera Cruz do Banco do Brasil.
O motivo: a confirmação das
denúncias de que administração
estava cometendo assédio moral. Ao
chegarem lá, por volta das 12 horas,
diretores da entidade constataram
que alguns funcionários e mesmo
terceirizados estavam chorando.
Então, tomaram a decisão de fechar
a agência por falta de condições de
trabalho.
A seguir, foi pedida a presença
do Superintendente Regional e
comunicado o fechamento da agência
à Superintendência Estadual. Em
reunião com o Superintendente

Regional, os diretores do sindicato
relataram o que estava acontecendo
e o alertaram de que a agência ficaria
fechada. Alguns funcionários também
se pronunciaram e confirmaram o
que o que havia sido relatado pelos
sindicalistas.
Eles exigiam o
afastamento não só do Gerente Geral
como também dos dois gerentes de
relacionamento.
Ao final da reunião, ficou
definido que a agência permaneceria
fechada e que o Gerente Geral iria
para a Superintendência.
O
Superintendente consultaria os
órgãos superiores habilitados, Gepes
e Diref, para saber como deveria
conduzir a questão e seria feita nova
reunião no dia seguinte.

BANCO DO BRASIL - II

Gerente da agência
Bairro Vera Cruz foi afastado

Na manhã do dia seguinte,
diante da postura firme dos diretores
do SEEB-PF quanto à necessidade do
afastamento dos três gerentes, o
Superintendente
fez
uma
contraproposta. O Gerente Geral
permaneceria na regional, afastado, e
os demais seguiriam no trabalho para
possibilitar a abertura da agência.
Os funcionários aceitaram tal

proposta
contanto
que
o
Superintendente se comprometesse a
encaminhar a substituição dos três em
trinta dias. Desde então, a agência
vem abrindo sem a presença do
Gerente Geral.
Na quinta-feira, foi realizada
uma reunião na Superintendência
Estadual para tratar dos problemas na
agência. Veja na matéria ao lado.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MPT recomendou a
anulação do PSIC

A CEF acatou a recomendação na
sexta-feira, 28
No dia 13 de agosto, o
Ministério Público do Trabalho expediu
uma Nota Recomendatória em que
pedia que a Caixa Econômica Federal
anulasse o Programa de Seleção
Interna por Competência (PSIC).
Para emitir a NR, o MPT alegou falta
de transparência no processo e
estabeleceu um prazo de quinze dias
para que a CEF se pronunciasse.
No dia 28, a diretoria da CEF
se decidiu por acatar a recomendação
e emitiu um comunicado aos
gestores. O comunicado informa que
todos os funcionários que possuam
os requisitos necessários e não
tenham impedimento, estão aptos a
participarem dos PSIC lançados a
partir daquele dia.
BANCO DO BRASIL - III

Sobre a reunião na
Super Estadual

Na reunião na Superintendência
Estadual do BB, os diretores Dário
Delavy e Nelson Fazenda entregaram,
ao gerente de administração do órgão,
um relatório sobre tudo o que aconteceu
na agência Bairro Vera Cruz. Os
diretores o alertaram de que não há
condições para a volta do administrador
e que a reivindicação de afastamento
dos três gerentes continua em pé.
Alertaram ainda de que a agência pode
ser fechada novamente se a solução
reivindicada não for implementada. O
gerente administrativo ficou de ir até a
agência para conversar com os
funcionários e tentar encaminhar uma
solução para o caso.
PIADINHA
O Joaquim pergunta pro Manoel:
— Manoel, jabuticaba tem asa?
— Não, Joaquim.
- Ai, Ai, Ai! Então acho que engoli um
besouro!

