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GOVERNO ESTADUAL

e reconhecimento proﬁssional fortalecem a identidade do trabalhador
[a], promovendo qualidade de vida,
saúde e criatividade. O contrário
disso signiﬁca adoecimento mental
e aviltamento.
Acreditamos que a função
do professor [a] é fundamental para
a construção de uma sociedade
justa, igualitária, solidária, coletiva
e fraterna. Portanto, a desvalorização dessa categoria proﬁssional
signiﬁca, em última instância, o desrespeito ao conjunto da sociedade
sul-rio-grandense.
Estamos ao lado de outros
movimentos e categorias de trabalhadores [as] que apoiam a greve
dos professores [as] estaduais.
Exigimos uma postura respeitosa com a educação pública por
parte do Governo do Estado. Esta
luta é de todos nós. Cercamos de
apoio e solidariedade os educadores do Rio Grande do Sul em greve.
Boa luta companheiros [as]. Não
tem história. É greve até a vitória!

CAMPANHA NACIONAL DO BANCÁRIOS 2016-18

Sobre a antecipação da PLR
Atendendo a solicitação da
Contraf-CUT, Federações e Sindicatos, alguns bancos já se pronunciaram quanto à antecipação
do pagamento da PLR. O Bradesco informou que pagará a antecipação da PLR na próxima sexta, dia
15. O Santander, na quarta-feira,
dia 20. Os funcionários do Banco
do Brasil já receberam em 31 de
agosto a parcela da Participação
nos Lucros e Resultados referente
ao primeiro semestre de 2017.
O pagamento da antecipação da PLR é composto por uma
regra básica e uma parcela adicional. A regra básica é calculada so-
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3601-2785 ou 3601-2786

BANCO DO BRASIL

Nota de apoio à luta
dos professores [as] estaduais
O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região presta o
seu total e irrestrito apoio e solidariedade ao movimento grevista dos
professores estaduais.
Os servidores públicos estaduais no geral e, em especíﬁco,
os educadores [as], sofrem ataques
sistemáticos e virulentos de um governo que tem como diretriz política
o sucateamento do Estado e dos
serviços públicos.
Indignados [as] com a situação de falta de respeito, trabalho
precário e desvalorização, os [as]
Trabalhadores [as] da educação
exigem do governo Sartori melhores condições de trabalho, ﬁm do
parcelamento dos salários e pagamento salarial em dia.
O Governo Estadual insiste
em uma política desonesta, tratando a educação como mercadoria,
sucateando as escolas e desrespeitando a população ao desvalorizar
a educação e seus trabalhadores
[as]. Condições dignas de trabalho
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bre o salário do bancário, reajustado em 2,75% [inﬂação do período
+ 1%], conforme acordado na CCT
2016-18. À mesma regra básica é
acrescido um valor ﬁxo que também é reajustado pelo índice geral.
A antecipação da PLR corresponde a 54% do salário mais o
valor de R$ 1.346,15. A parcela
adicional é de R$ 2.243,58.
O outro montante que
compõe a PLR é a antecipação da
parcela adicional. Esta depende
do lucro do banco [distribuição linear de 2,2% do lucro do 1º semestre], dividido pelo número de
funcionários.

Contraf-CUT e BB
se reúnem amanhã
A Contraf-CUT se reúne
amanhã com o Banco do Brasil
para debater as mudanças que
estão acontecendo nas Plataforma de Suporte Operacional [PSO]
e nas atribuições dos caixas executivos. O BB iniciou um projeto
piloto com mais de 200 salas de
autoatendimento e algumas mudanças têm gerado reclamações e
dúvidas de bancárias e bancários
que atuam nas PSO.
A reunião faz parte do processo de negociação permanente
e foi solicitada pela Comissão de
Empresa dos Funcionários do BB.
No próximo C&N informaremos o
resultado da reunião.
ECONOMIA

Inﬂação de 3%? Só
se for na França!
Com os recentes reajustes
a gasolina já acumula um aumento
de 11,2% somente desde o dia 31
de agosto e o diesel 8,94% desde
o dia 29. É um verdadeiro assalto
ao bolso da população. E o que é
pior: não estão descartados novos
aumentos. Isto porque os reajustes nas reﬁnarias são fruto da nova
política praticada pela Petrobras
desde o início de julho.
E o governo FORA TEMER!
e sua equipe econômica quer que
acreditemos que a inﬂação no Brasil irá fechar em 3% este ano.
PIADINHA
Um baiano deitado na rede pergunta pro amigo:
- Meu rei... tem aí remédio pra picada de cobra?
- Tem não. Por quê? Você foi picado?
- Não, mas tem uma cobra vindo
na minha direção!

