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Caixa gera impasse nos
debates sobre promoção
por mérito de 2013

A comissão paritária que trata
da promoção por mérito relativa
ao ano de 2013 reuniu-se no dia
21de março em Brasília e a Caixa
voltou a criar impasse nos deba-
tes sobre promoção por mérito no
âmbito do Plano de Cargos e Sa-
lários (PCS), ao negar-se a nego-
ciar as propostas relativas a dois
assuntos relevantes: carga horá-
ria de capacitação à distância da
Universidade Caixa e frequência.
Portanto, a falta de avanços nas
discussões é de responsabilidade
exclusiva do banco.

Funcionários do BB protestam
por atendimento hospitalar

Depois da surpresa com a sus-
pensão do atendimento nos hospi-
tais de Dourados pela CASSI, os
funcionários denunciaram e o Sin-
dicato cobrou a Gerência no Estado
e esteve, inclusive, em Brasília
com a Diretora Mirian Fochi, além
de procurar informações nos hospi-
tais sobre o ocorrido e, também ofi-
ciou o banco, através de documen-
to protocolizado em reunião com o
Superintendente em Dourados.

Todo esse esforço serviu ape-
nas para uma solução paliativa, que
foi a prorrogação do atendimento
para casos de urgência e emergên-
cia, que funcionou temporariamente
até esta segunda-feira (25/03). Di-
ante do descaso dos gestores e “res-
ponsáveis” pela saúde dos funcio-

nários o sindicato começou hoje (27/
03) a tomar outras medidas para
solucionar o problema.

Com carro de som, faixas e
panfletagens os diretores do sindi-
cato se manifestaram durante toda
a manhã em frente à agência cen-
tro em Dourados, chamando a aten-
ção do banco, que mesmo com lu-
cro de mais de R$ 12 bilhões no
ano passado nada tem feito para
garantir ao menos condições dig-
nas de atendimento à saúde de seus
funcionários.

O recado foi dado com clare-
za. Faixa afixada na agência dizia:
“Banco do Brasil põe em risco vida
dos funcionários ao deixá-los sem
Plano de Saúde. Sem Saúde o Ban-
co do Brasil vai parar”.

Mobilização força BB
negociar plano de funções

A campanha nacional dos funci-
onários do Banco do Brasil contra o
plano de funções comissionadas e
as arbitrariedades da direção do BB
forçou a instituição a marcar uma
negociação com a Contraf-CUT, fe-
derações e sindicatos para o pró-
ximo dia 9 de abril, em Brasília. O
agendamento ocorreu nesta terça-
feira (26) durante a segunda reu-
nião da Mesa Temática de Ascen-
são Profissional e Comissiona-
mento, na capital federal.

A abertura de diálogo sobre o
plano de funções, que acontece
quase uma semana depois do dia
nacional de luta realizado no últi-

mo dia 20 com protestos e parali-
sações em todo país, é o primeiro
fruto da pressão do movimento sin-
dical contra a redução de salários
e a diminuição das funções grati-
ficadas.

“Apesar do agendamento da ne-
gociação, os bancários devem se
manter mobilizados e mostrando a
indignação com a atual gestão de
pessoas do banco que coloca a em-
presa em risco por aumentar dras-
ticamente o passivo trabalhista
pelo ataque ao direito dos traba-
lhadores”. destaca William Mendes,
coordenador da Comissão de Em-
presa dos Funcionários do BB.

Condições de trabalho em
Discussão com Santander hoje

O Movimento Sindical discute
com o Santander nesta quarta (27/
3), às 14h, as condições de traba-
lho nas agências do banco. A reu-
nião específica foi marcada no últi-
mo Comitê de Relações Trabalhis-
tas (CRT) e ocorre no prédio do ex-
Banespa, em São Paulo.

Na pauta, destacam-se  contra-
tações de funcionários, fim das
metas para os caixas, proibição da
abertura e prospecção de contas
universitárias fora da jornada e do
local de trabalho, fim das reuniões
diárias para cobrança de metas e
do desvio de funções nas unidades.

Mesas temáticas
A Contraf-CUT, federações e

sindicatos retomaram nesta Sema-
na Santa as mesas temáticas com
a Fenaban em 2013. A série de
reuniões começou com Segurança
Bancária na segunda (25/3).

Ao todo serão quatro mesas
temáticas (uma por dia), sendo que
a de Saúde do Trabalhador se des-
dobrará em duas, pois inclui tam-
bém uma reunião específica so-
bre a Cláusula de Combate ao As-
sédio Moral. As outras duas são:
Terceirização, discutida ontem (26/
3) e Igualdade de Oportunidades,
com discussão para hoje (27/3).

Implantação do login
único é conquista dos
empregados da Caixa

Reivindicação histórica dos em-
pregados da Caixa, o login único
para acesso aos sistemas corpora-
tivos já é uma realidade na em-
presa. Fruto da mobilização dos
trabalhadores na Campanha Na-
cional dos Bancários de 2012, a
nova ferramenta de trabalho cons-
ta no acordo aditivo 2012/2013.
Em abril, será implantado o login
nos edifícios Matriz I e II, na Fili-
al e nas superintendências.

Apesar da conquista, as enti-
dades sindicais cobram agilidade
da Caixa na implementação do
login único também para os em-
pregados das agências e demais
unidades.


