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Comitê de Ética
é imposto sem paridade
Banco ainda não divulgou a data da eleição. Sindicato apoia a candidatura dos delegados sindicais Luiz Pizetta e Gerson Vieira
Os Comitês Regionais de Ética do Banco do Brasil
foram uma das conquista dos bancários na Campanha Salarial de 2009. No entanto, para o movimento sindical, a maneira como o processo de formação
destas comissões vem sendo imposto pelo banco é
totalmente incoerente.
Entre as insatisfações, a primeira delas é com relação à disparidade no número de representantes que
serão escolhidos pelos funcionários e pelo banco.
Das cinco pessoas que formarão o Comitê, apenas
uma é eleita pelos bancários, o restante será composto pelo primeiro gestor da Gepes e do CSL ou
CSO, por um membro do Comitê de Administração
da Gecoi e por um gerente de segmento da Superintendência Jurisdicionante. “Ainda assim, o BB está
tentando eleger para a vaga representativa dos trabalhadores um candidato que seja conivente com
suas práticas. Ou seja, desta forma, os cinco postos
seriam do banco”, critica Ana Smolka, representante
do Paraná na Comissão de Empregados do BB.
Candidaturas – Mais de 50 funcionários do BB
se candidataram à vaga do Comitê Regional de
Ética. “Porém, é preciso saber separar aqueles que
buscam democratizar os ambientes de trabalho
e coibir o assédio moral daqueles que servem de
instrumento de coerção do BB”, alerta Pablo Diaz,
dirigente sindical e trabalhador do BB.
A direção do Sindicato dos Bancários de Curitiba
e região respeita a candidatura de todos os bancários comprometidos com a defesa dos funcionários,

como a candidata Denise Milani Quadrado e sua
suplemente Ana Maria Jorge Cardoso. “Mas não
podemos arriscar, dividindo os votos de nossos
candidatos e permitindo a eleição daqueles aliados
aos assediadores do banco”, complementa Alessandro Greco Garcia, também dirigente sindical.
Em uma tentativa de reprimir o movimento sindical,
foi excluída, na 4ª versão do LIC, o requisito que permitia que dirigentes cedidos pelo banco se candidatassem. “É preciso, portanto, que sejam escolhidos
candidatos que representem verdadeiramente nossa

Luiz
Pizetta
suplente: Gerson Vieira

categoria”, afirma Ana Smolka. Além de estabelecer
um prazo exíguo para as inscrições dos candidatos,
o BB ainda não divulgou a data da eleição.
Apoio – Para garantir uma vitória dos bancários
na representatividade no Comitê e por melhores
condições de trabalho, o Sindicato orienta a unificação dos funcionários em torno da candidatura de Luiz
Pizetta (CSL) e Gerson Vieira (CSO). Os dois delegados sindicais apresentam histórico de luta pelos
direitos dos bancários do BB e se comprometem a
continuar defendendo a justiça dentro do banco.
LUIZ PIZETTA – CSL
- Funcionário do BB desde março de 1980
- Sindicalizado desde 1991
- Desde junho de 2007 trabalha na CSL
- Membro da CIPA (Prédio Tiradentes/4º mandato)
- Membro do Conselho Usuários da Cassi (2º mandato)
- Delegado sindical (3º mandato)
Suplente: GERSON VIEIRA – CSO
- Funcionário do BB desde fevereiro de 1994
- Já foi diretor do SEEB Porto Alegre
- Membro do Conselho de Usuários da CASSI-RS
- Membro da CIPA em Porto Alegre
- Membro da EAD (atual ECOA) em Porto Alegre
- Atualmente é delegado sindical (CSO Curitiba)

10

motivos para ter
medo de um tucano

Show em comemoração
ao Dia do Bancário
Dia 28 de agosto é Dia do Bancário. Todos os
anos, o Sindicato prepara uma bela festa para os
trabalhadores. Em 2010, não poderia ser diferente.
Neste ano, um grande show com o cantor Almir

Sater acontece no dia 28, no Expotrade Pinhas.
Os bancários sindicalizados podem adquirir ingressos a um preço reduzido, com direito a comprar até quatro entradas.

Show Almir Sater
Data: sábado, 28 de agosto
Horário: 21h30
Local: Expotrade Convention Center
Pinhais (Rodovia Dep. João Leopoldo
Jacomel, 10.454, Pinhas-PR)
Não associados: Compras pelo telefone (41)
3315-0808 ou www.diskingressos.com.br
Valor: R$ 50 mais 1kg de alimento

Bancários sindicalizados: Ingressos no
Sindicato ou nos postos de venda
CABB: Maurício Moreira Berti e
Victor Hugo Ancay
CSO: Gerson Vieira e
Paulo Roberto Ribeiro
CSL: Luiz Pizetta e João Maria
Valor: R$ 10 (limitado a 4 ingressos por bancário)

Os diretores do Sindicato estarão visitando os locais de trabalho para venda dos ingressos.

BB se recusa a
negociar PCCS
O vice-presidente de Gestão de Pessoas do
BB, Robson Rocha, enviou no início de agosto a
seguinte mensagem aos funcionários do banco: “A
negociação da campanha salarial desse ano não
começa do zero”. E não começa, mesmo! Na verdade, começa no negativo. “Muitas das conquistas
das negociações de anos anteriores, como o Plano
de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), ainda não
foram implantadas. Mas isso o representante do
banco esconde em seu correio”, destaca André
Machado, dirigente do Sindicato.
No caso do PCCS, o prazo estipulado era 30 de
junho, mas foi completamente ignorado pela direto-

ria do BB. “Não se preocuparam nem em dar uma
resposta aos funcionários, com os motivos do descumprimento do acordo. E agora falam em ‘diálogo’
e ‘avanços’?”, questiona o dirigente Pablo Diaz.
Campanha salarial – Os representantes dos trabalhadores entregam a minuta específica de reivindicações dos bancários do BB no dia 20 de agosto.
“Se neste ano quisermos conquistar um PCCS de
verdade e acabar com promessas vazias da direção do banco, temos de lotar assembléias e fazer
ainda mais pressão sobre o BB. Esse é o caminho
e contamos com a participação de todos”, conclama
André Machado.

Relembre alguns dados dos 8 anos
do governo Fernando Henrique Cardoso:
1) Redução de funcionários de 119 mil para 78 mil;
2) Redução de mais de 50% dos salários;
3) Retirada de direitos (anuênio, licença-prêmio);
4) Fim do PCCS;
5) Demissões por ato de gestão e PDV;
6) Sucateamento e quase falência da Cassi;
7) Redução da contribuição patronal à Previ
e instituição do voto de minerva;
8) Preparação do banco para privatização;
9) Perseguição do movimento sindical;
10) Fechamento de 108 agências.

Mais funcionários
no BB Paraná:
ainda é pouco
Até o fim de 2010, 800 novos bancários irão
compor o quadro de funcionários do Banco do
Brasil no Paraná, 600 deles já foram empossados
(dos quais 150 ficarão em Curitiba). “Na campanha salarial de 2009, conseguimos assegurar a
contratação de 10 mil funcionários em todo o Brasil. Nós estaremos vigilantes para que a totalidade
destes trabalhadores seja contratada”, avisa Ana
Smolka, dirigente do Sindicato.
A contratação de novos funcionários significa
melhora efetiva das condições de trabalho no BB.
No entanto, é preciso que o banco cesse com a
política de metas abusivas. “Pois se não for assim,
as condições de trabalho continuam dramáticas e
nenhum problema é resolvido”, completa Ana.
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