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BANCO DO BRASIL - I

BANCO DO BRASIL - II

Eleição para Representantes Sindicais de Base
acontece nos dias 22, 23, 24 e 25 de agosto
A eleição para Representantes
Sindicais de Base do Banco do Brasil
na base territorial do SEEB de Passo
Fundo e Região será realizada nos dias
22, 23, 24 e 25 de agosto. São duas
vagas. As inscrições estarão abertas

a partir de amanhã, 09/08, se
encerrarão no dia 19, e deverão ser
feitas na secretaria da entidade. O edital
de convocação da eleição será enviado
ainda hoje a cada agência/órgão do BB
da base territorial do SEEB-PF.

SEGURANÇA - I

Bancos desrespeitaram ordem judicial para
manterem agências fechadas no Estado
Na quarta-feira, 03/08, o juiz
Jorge Alberto Araújo, da 5ª Vara do
Tribunal Regional do Trabalho da 4º
Região de Porto Alegre, determinou
que as agências bancárias de todo o
Rio Grande do Sul ficassem fechadas
no dia seguinte. A decisão se deveu
à operação padrão dos funcionários

públicos da segurança, prevista para
a quinta-feira. A operação deixaria as
cidades sem policiamento ostensivo
naquele dia. A liminar determinava
ainda a aplicação de uma multa de R$
1 milhão por agência bancária que
abrisse as portas. Os bancos
desrespeitaram a ordem judicial.

SEGURANÇA - II

Juiz deu prazo de 10 dias para a comprovação
da ausência ou não de policiamento
Na madrugada da quinta-feira,
o desembargador Marcelo José Ferlin
D’Ambroso, do mesmo TRT, manteve
a decisão anterior mas ponderou que
o fechamento das agências só
poderia ocorrer se houvesse
comprovação da inexistência de
policiamento ostensivo.
Na tarde da quinta-feira, foi
realizada uma audiência pública no
TRT que envolveu representantes dos
banqueiros e dirigentes sindicais. Os
assessores jurídicos do SEEB-POA
apresentaram ao juiz Alberto Araújo
uma declaração da Associação
Beneficente Antônio Mendes Ribeiro
Filho (ABAMF) confirmando que não
haveria policiamento ostensivo
suficiente. Já os banqueiros pediram
a extinção do processo alegando que
o Comando da Brigada Militar divulgou
que haveria policiamento.
Ao final da audiência, o juiz
Jorge Alberto Araújo estabeleceu um
prazo de 10 dias para que as partes
apresentem provas de suas teses

quanto ao cumprimento ou não da
ordem judicial.
TRT reconheceu atuação do
movimento sindical
Lamentando a intransigência
dos banqueiros, o juiz Alberto Araújo
afirmou que “Certamente não será a
prisão dos Superintendentes
Regionais dos Bancos que irá inibir o
funcionamento das empresas. Se as
empresas não se preocupam com a
vida dos seus empregados certamente
não lhe será cara a liberdade de seus
superintendentes”. E completou: “Só
nos resta torcer que não aconteça nada
com os trabalhadores”.
Mesmo
fazendo
uma
modulação na decisão inicial, o
desembargador D’Ambroso já tinha
se pronunciado em desacordo com
os bancos, afirmando que as
entidades - Fetrafi-RS e SEEB-POA
- tinham cumprido sua tarefa na
defesa dos trabalhadores e que não
poderia dizer o mesmo dos
banqueiros.

Minuta específica
será entregue dia 11
A minuta de reivindicações
específicas dos funcionários do
Banco do Brasil será entregue à
diretoria do BB na quinta-feira, 11/08.
Composta de mais de 60 cláusulas,
a minuta contém as propostas
aprovadas no 27º Congresso
Nacional que foi realizado no mês de
junho deste ano. O SEEB-PF enviará
a minuta, via e-mail, a todos os
funcionários e funcionárias do BB de
sua base.
BANRISUL

Sobre o 24º
Encontro Nacional
A programação do 24º
Encontro
Nacional
dos
Banrisulenses, a realizar-se nos dias
20 e 21 de agosto, será a seguinte:
20 de Agosto – sábado:
8h - Início do Credenciamento
9h - Abertura
9h30 - Painéis: "Conjuntura Política e
Econômica” e "Conjuntura Estadual e
Reflexos no Banrisul”.
12h - Apreciação e deliberação do
Regimento Interno
12h30 - Intervalo
13h30 - Trabalhos em Grupo
21 de Agosto – domingo:
9h - Plenária Final e Deliberativa;
Eleição do novo Comando dos
Banrisulenses e das Comissões de
Saúde e Segurança.

PIADINHA
Dois amigos se encontram:
— Caramba! — diz o primeiro — Que
relógio legal você comprou, hein?
— Não comprei não... — responde o
amigo — Ganhei em uma corrida!
— Que legal, cara! E quantas
pessoas participaram dessa
corrida?
— Três!
— Só isso?
— É... Eu, o antigo dono do relógio e
um policial!

