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NEGOCIAÇÃO COM O BB SEM AVANÇOS
As negociações com o Banco do Brasil continuam frustrantes. O Comando
Nacional dos Bancários apresentou demandas relativas a segurança, igualdade
de oportunidades e isonomia durante a
rodada desta segunda-feira (31/08), em
Brasília. Mas, a direção da empresa ficou apenas de avaliar.
Sobre segurança, a reivindicação é para
que todas as agências tenham porta-giratória. O projeto atual previa unidades
sem o mecanismo. O BB voltou atrás e
se comprometeu em instalar as portas.
No entanto, não garantiu nada sobre os
biombos.
Também ficou de estudar com o Sesmt
(Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) a questão sobre a periculosidade.
Com relação ao deslocamento noturno,
a direção da empresa adiantou que acha
difícil avançar na proposta. Ou seja,
nada de acordo.

Outra demanda antiga dos funcionários
terminou sem avanço. É a isonomia. O
BB disse que não discute a questão, pois
a Resolução 9 do Dest (Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais) proíbe aos bancários pós 98
férias de 35 dias, licença prêmio e anuênio.
Sobre o Comitê de Ética, a empresa
adiantou que prefere tratar na mesa de
prevenção de conflitos e as questões de
igualdade de oportunidade ficaram sem
resposta. Descaso. (O Bancário)

SEGUNDA RODADA DE NEGOCIAÇÃO NA CAIXA SERÁ NO DIA 4
A segunda rodada de negociação da
mesa específica da Caixa acontecerá
na próxima sexta-feira (4) para tratar
de Saúde Caixa, Funcef e aposentados.
Na primeira, no dia 27, foram debatidos
saúde do trabalhador e segurança bancária, quando o banco se recusou a suspender o programa Gestão de Desempenho de Pessoas (GDP), informando
que a posição é de mantê-lo e até de
ampliá-lo.
Sobre Saúde Caixa, os bancários reivindicam que seja utilizado o resultado
anual com aporte da Caixa (70%) para
melhoria no plano. Outras exigências
são a segregação operacional e financeira dos recursos, com a criação de
um fundo que os remunere, a contratação de assessoria especializada para
o Saúde Caixa na Gipes e na Gesap, a
revisão geral tanto em relação às coberturas quanto aos limites de procedência
e a mudança do caráter do Conselho de

Usuários, passando de consultivo para
deliberativo.
Em relação à Funcef, a luta é pelo reconhecimento do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado
(CTVA) como verba salarial para fins de
aporte aos que permaneceram no REG/
Replan não-saldado e aos que o saldaram. A exigência por mais democracia
relaciona-se ao fim do voto de Minerva nas instâncias de decisão (diretoria e
conselhos).
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CAMAPANHA SALARIAL 2015

CAIXA BAIXA A GUARDA SOBRE
O PSIC
Enfim, a Caixa assumiu o erro e resolveu
atender a pressão do Movimento Sindical e
da Notificação Recomendatória do Ministério Público e anulou o PSIC (Processo de
Seleção Interna por Competência).
O pedido do MPT se referiu as diversas irregularidades no processo de seleção, que
havia sido instalado deste abril de 2015
para funções gratificadas de assistente executivo (júnior, máster e sênior) e consultor.
Entre as infrações, o órgão identificou tratamento desigual aos participantes e falta
de lisura no processo, como já haviam reivindicado os bancários.
Pela Notificação, a Justiça exigiu o acesso
à prova e ao gabarito por parte de todos os
candidatos, data, hora e local de prova que
atenda a demanda de todos e possibilidade
de interposição de recursos para a seleção.
Ou seja, igualdade de oportunidades aos
bancários.
Desde sexta-feira (28/08), o banco também abriu processo de inscrição para aqueles que estão aptos a participar dos PSIC
publicados. Agora, só falta a Caixa voltar
atrás no bônus para o grupo de aprovados
no certame. Os sindicatos estão de olho e
resguardados pela Justiça inclusive neste
quesito. ( O Bancário)
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