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BANCO DO BRASIL - I

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Sobre a reunião da CEBB com a diretoria do GT Caixa-Minuto teve
banco realizada na quinta-feira, 08
reunião no dia 07
Na quinta-feira, 08, a
Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Brasil
(CEBB) esteve mais uma vez reunida
com a diretoria do banco. O assunto
em pauta foi, novamente, a
reestruturação. E o banco não
apresentou respostas às seguintes
propostas:
- pagamento de VCP aos atingidos
pelos cortes de comissões até que
recuperem seus cargos;
- pagamento de um VCP por quatro
meses, o chamado esmolão, para os
caixas;
- possibilidade de o TAO especial

realocar em todas as vagas,
observando a pontuação do sistema,
pelo fato de os funcionários já terem
passado por processo seletivo;
- solução para os assistentes que não
têm a opção de migrar na lateralidade,
por conta do plano de funções, e terão
perdas nos cargos que lhes serão
oferecidos;
- que a concorrência na lateralidade
leve em conta a pontuação atingida
pelo funcionário no cargo anterior à
destituição da comissão, inclusive para
os que estão no período de VCP por
razões
distintas
da
atual
reestruturação.

BANCO DO BRASIL - II

Os avanços garantidos na reunião
Para a CEBB, foram poucos
os avanços conquistados na reunião
do dia 08. Entre eles, estão:
- nenhum escriturário será removido
para outra praça; os excedentes
permanecerão em seus locais de
origem;
- para os funcionários de agências que
serão extintas, o início do VCP se dará
apenas quando do fechamento das
mesmas; 1º de fevereiro será a data

de início do VCP para aquelas que
fecharem antes dessa data;
- o banco vai avaliar pedidos para
mudança dos funcionários que
estiverem na condição de excedentes
em VCP, que tenham sido obrigados a
mudar de praça por conta de outras
reestruturações;
Um relato completo da reunião
realizada no dia 08 pode ser lido na
página do SEEBPF na Internet.
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Funcionários da agência Bairro São Cristóvão
estão engajados na luta contra seu fechamento
Juntamente
com
os
funcionários da agência Bairro São
Cristóvão, o Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região vem
desenvolvendo algumas ações para
tentar barrar o fechamento da
unidade. A diretoria da entidade
procurou a Câmara dos Vereadores
para pedir o apoio dos parlamentares
a esta luta. Uma moção contra o
fechamento deverá ser votada
naquela casa nesta semana.
Também o Procon será consultado
quanto à viabilidade de uma ação
judicial que impeça a extinção da

agência. Durante a paralisação da
agência, ocorrida no dia 07, o SEEBPF realizou ato público em frente à
mesma para chamar a comunidade
da região a se engajar na luta.
Abaixo-assinado - os funcionários da
agência também estão coletando
assinaturas em um abaixo-assinado
contrário à medida tomada pela
diretoria do BB. Clientes e usuários
da agência e, principalmente,
moradores da grande São Cristóvão,
que serão prejudicados com o seu
fechamento, têm sido convidados a
assinarem o documento.

Na quarta-feira, 07, o Grupo de
Trabalho sobre o Caixa-Minuto realizou
sua terceira reunião.
Os
representantes dos funcionários
reafirmaram sua posição contrária a
essa designação dada aos funcionários
que exercem a função de caixa.
Reafirmaram ainda ser impossível
admitir um contrato de trabalho sobre a
demanda dos caixas. O propósito
desta proposta é a descaracterização
da Caixa Econômica Federal 100%
pública, alegaram os representantes
dos funcionários. “O caixa-minuto faz
parte de um projeto privatista que
precariza as relações de trabalho e o
atendimento à população, desfigurando
o papel social da Caixa”, afirmou
Dionísio Reis, coordenador da
Comissão Executiva dos Empregados
(CEE/Caixa), após a reunião do GT.
Por seu turno, os representantes da
CEF seguem insistindo na tese de que
esta medida é necessária à eficiência
da empresa na disputa de mercado.
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a reunião desse GT.
SINDICATO

4º Campeonato de
Futebol Society
A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer informa que
o 4º Campeonato de Futebol Society
está temporariamente suspenso. A
disputa será retomada no primeiro
final de semana de janeiro. A medida
foi tomada em virtude das festas de
final de ano que vêm sendo realizadas
em todos os bancos.
PIADINHA
O médico perguntou ao paciente:
- Por que você tomou a medicação
às seis da manhã se eu disse pra
você tomar às nove?
- Doutor, era pra ver se eu conseguia
pegar as bactérias de surpresa!

