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CAMPANHA SALARIAL

Assembléia, dia 29 de julho, às 18h,
delibera sobre a minuta de reivindicações
A FEEB-RS publicou, na sextafeira, 24, edital de convocação a toda
a categoria bancária para as
assembléias a serem realizadas no dia
29 de julho, às 18 horas. A pauta terá
como pontos principais os seguintes:
1 - Aprovação ou ratificação da minuta
de pré-acordo de negociação e minuta
de reivindicações da categoria
bancária 2009 aprovada na 11ª
Conferência Nacional dos Bancários;
2 - Autorização à diretoria para realizar
negociações coletivas, celebrar

convenção coletiva de trabalho,
convenções/acordos coletivos aditivos,
bem como convenção/acordo de PLR
e, frustradas as negociações,
defender-se e/ou instaurar dissídio
coletivo de trabalho, bem como delegar
poderes para tanto;
3 - Deliberação sobre desconto a ser
realizado nos salários de todos os
empregados
(DESCONTO
ASSISTENCIAL), para suportar as
despesas da campanha salarial a ser
desenvolvida.

CAMPANHA SALARIAL - II

Bancários querem valorização dos
pisos e PCCS em todos os bancos

Deliberações
também
importantes da 11ª Conferência
Nacional dos Bancários dizem
respeito aos pisos de ingresso e ao
PCCS. Os bancários vão reivindicar
a valorização dos pisos:
Escriturário - R$ 2.047,00; equivalente
ao salário mínimo do Dieese;
Portaria - R$ 1.432,90;
Caixa - R$ 2.763,45;
Primeiro Comissionado - R$ 3.477,88;
Primeiro Gerente - R$ 4.605,73.
A criação de um PCCS (Plano
de Carreira, Cargos e Salários) para
todos os bancos será mais uma vez

reivindicada pelos bancários. A
proposta de PCCS é a seguinte:
- 1% de reajuste a cada ano;
- 2% de reajuste a cada cinco anos e o
banco deverá promover o bancário em
pelo menos um nível nesse período;
- o banco se obrigará a treinar o
trabalhador para a nova função por um
mínimo 60 dias;
- as novas vagas que surgirem deverão
de ser preenchidas por meio seleção
interna;
- no caso de decomissionamento, a
comissão
será
incorporada
integralmente ao salário do bancário.

ASSÉDIO MORAL

“Uma forma de violência psicológica”

Em entrevista ao Observatório
Social, Ângelo Soares, pesquisador e
professor da Universidade do
Quebec, em Montreal, Canadá, falou
sobre assédio moral, emoções e
saúde mental no trabalho. Ao ser
perguntado sobre o que difere o
assédio moral de outras forma de
violência, Soares afirmou:
“O assédio moral é uma forma
de violência psicológica. O que a
difere é que ela não deixa traços
visíveis no indivíduo. Mas, com

certeza é uma violência que destrói e
muitas vezes muito mais que a
violência física. Os efeitos
psicológicos são devastadores para
a pessoa que vive o assédio moral.”
A íntegra da entrevista do
professor Ângelo Soares pode ser lida
na página do Sindicato na Internet:
www.bancariospassofundo.org.br.
O combate às metas abusivas
e ao assédio moral é uma das
principais resoluções da 11ª
Conferência Nacional dos Bancários.
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SAÚDE - I

FEEB-RS sugere
prevenção à gripe A

Na semana passada, a FEEBRS encaminhou ofício ao Sindicato
dos Bancos e às Superintendências
Regionais de cada banco em que
sugere a estes a adoção de medidas
de proteção à saúde de seus
trabalhadores contra a expansão da
gripe A. No ofício, a Federação pede
que os bancos ajam na prevenção
disponibilizando todos os materiais
necessários à higienização do
ambiente de trabalho, álcool, gel,
lenços e máscaras.
Conforme orientação da FEEBRS, os sindicatos de bancários de
todo o Estado estão procurando as
Secretarias de Saúde em busca de
folhetos explicativos para serem
distribuídos nos locais de trabalho.
SAÚDE - II

Informações sobre a
gripe A

Como pode se dar o contágio do
vírus H1N1, quais são os sintomas da
gripe A, quais as formas de prevenção,
o que fazer se os sintomas aparecerem. Essas e outras informações sobre a gripe suína você pode encontrar
acessando a página do Sindicato na
Internet, seção Saúde do Trabalhador.
Em alguns locais de trabalho,
se gerou até princípios de pânico em
razão da gripe. Diante disso, a Diretoria do Sindicato pede que bancárias e bancários mantenham a calma
e não deixem de adotar as medidas
de prevenção.
PIADINHA
Professor bravo com o aluno:
-Você prometeu que iria se comportar
e eu prometi a você que, se você não
se comportasse, eu iria lhe dar zero.
Você não cumpriu sua promessa!
E o aluno:
-Não tem problema, professor! O
senhor também não precisa cumprir
a sua.

