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CAMPANHA SALARIAL

Assembléia, hoje, às 18 horas, decreta o
início da greve a partir desta quarta-feira

O local da assembléia será o Salão da Igreja Sagrado Coração de Jesus,
situado na rua Silva Jardim entre a avenida Brasil e a rua Paissandu
Hoje, às 18 horas, o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
realizará uma assembléia com toda a
categoria. A Campanha Salarial de
2008 já se arrasta há dois meses e os
bancos seguem negando o atendimento das reivindicações dos bancários.

A Fenaban apresentou uma proposta muito rebaixada, 7,5%, em relação aos
13,23% reivindicado pela categoria e insiste em retirar direitos. Já a negociação nas
mesas dos bancos públicos também não
avança de forma satisfatória. Por isso, não
há mais o que esperar: AGORA É GREVE

BANCO DO BRASIL - I

Banco quer aumentar ainda mais a PLR
dos primeiros gestores

Na negociação de ontem, a diretoria do Banco do Brasil teve o
desplante de repetir a proposta de PLR
que já fora recusada pela Comissão de
Empresa na negociação do dia 2.
Os motivos da recusa:
- O BB quer aumentar o montante de
recursos destinados ao módulo ATB;
segundo o coordenador da CE, Marcel
Barros, um dos negociadores do banco chegou a afirmar que “os funcionários não enquadrados no módulo ATB
não têm responsabilidade com o cumprimento de metas”;
- O BB quer privilegiar os primeiros

gestores. Conforme cálculos feitos pela
CE, a proposta do BB eleva em 66,67% a
PLR dos mesmos, enquanto a dos escriturários cresceria apenas 29,80%. O lucro do 1º semestre de 2008 cresceu 60%
em relação ao do mesmo período de 2007;
- O movimento sindical sempre postulou
o pagamento da PLR de forma linear.
Demonstrando seu desinteresse pelas demandas do funcionalismo, os representantes do BB não trouxeram respostas
às propostas feitas em negociações anteriores quanto à isonomia, Plano
Odontológico, valorização do piso, fim da
lateralidade, carreira de mérito etc.

BANCO DO BRASIL - II

A proposta de PLR feita pelo banco

A seguir, a proposta de PLR feita
pelo BB:
Módulo Básico
- 4% do lucro líquido para todos os
funcionários: R$1.916,00 para cada.
- 40% do E-6 (R$ 1.366,50) para o
escriturário: R$ 546,60
- 40% do E-6 mais comissão de caixa
para os caixas executivos: R$ 788,10
- 40% do VR para os comissionados
- Valor fixo de R$ 471,93, igual à metade
do oferecido pela Fenaban.
Desta forma teríamos a seguinte
distribuição:
Escriturário - R$ 2.935,07
Caixa - R$ 3.176,57

ASNEG - R$ 3.343,55
Demais Comissionados - R$ 2.388,47 +
40% do VR correspondente
Módulo ATB
NRF especial e 01 - 3 salários
NRF 02 e 03 - 2,70 salários
Primeiros gestores de rede e demais - 2,20
salários
Demais gestores de rede e outros, analistas
RF 04, gerencia média de rede e demais 1,80 salários
Analistas RF 05, 06 e demais
comissionados e pesquisadores - 1,70
salários.
A quantidade de salários prevista no módulo
ATB é o total a ser pago a título de PLR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

A greve continua

Os funcionários da Caixa
Econômica Federal esperavam
que a diretoria da empresa apresentasse propostas que satisfizessem suas demandas na negociação da sexta-feira. Mas, não foi o
que ocorreu; os avanços ainda são
insuficientes para o fechamento de
um acordo. Assim, decidiram seguir com a greve e, mais, reforçála a partir de amanhã com a adesão dos demais Estados em que
os funcionários continuam trabalhando normalmente.
Em assembléia realizada
hoje pela manhã, os funcionários
da CEF em Porto Alegre deliberaram pela continuidade da greve.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Ataque ao
direito de greve

A Comissão Executiva dos
Empregados (CEE) protestou
com veemência contra a Circular
Interna CI SUAPE/SURSE 093/
2008 emitida pela Caixa. A CI orienta os gestores a registrar falta
não justificada para os trabalhadores que estão participando da greve a partir do dia 1º. Para a CEE,
a medida representa um ataque ao
direito constitucional de greve dos
trabalhadores.
A negociação de sexta-feira
trouxe avanços na questão do
PCC e da cesta alimentação dos
aposentados. Um relato completo da negociação pode ser lido na
página do Sindicato na Internet.
PIADINHA
Um belo dia o marido chega em
casa furioso e diz pra mulher:
- Ao passar lá em baixo pelo porteiro,
ele me disse que já havia transado
com todas as mulheres do prédio,
menos uma.
E a mulher, distraída:
- Deve ser aquela perua convencida
do décimo-sétimo andar....

