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CAMPANHA SALARIAL - I

Na reunião de ontem, foi definido o
calendário de negociações

Na tarde de ontem, aconteceu,
em São Paulo, a primeira reunião de
negociação da Campanha Salarial 2009
entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban. Nessa reunião, foi
definido o calendário de negociações
entre trabalhadores e banqueiros. Se-

rão três rodadas de negociação divididas por temas, uma por semana:
27/08-Emprego;
02/09-Remuneração e cláusulas econômicas;
09/09-Saúde, condições de trabalho e
cláusulas sociais.

CAMPANHA SALARIAL - II

Nº 2513

19 / agosto / 2009

3601-2785 ou 3601-2786

SINDICATO - I

Convênio com
psicóloga

A psicóloga Patrícia Elisabete de
Lima, especializada em terapia de casais, firmou convênio com o Sindicato.
Os associados da entidade podem usufruir de um desconto de 50% sobre o
valor da consulta. Patrícia atende na
rua Teixeira Soares, Ed. João Zanatta,
nº 802. O telefone é 3317-1898.

Comando cobrou nova PLR e garantias SINDICATO - II
Reunião da Diretoria
às gestantes afastadas devido à Gripe A Colegiada será dia 29
A instituição de um novo modelo ram que se afastar do trabalho. Na
de PLR foi discutida com os banqueiros durante cinco reuniões, entre os
meses de abril e maio. Por isso, ontem, o Comando cobrou da Fenaban
uma resposta, na próxima reunião, às
proposições feitas pelos bancários.
Como medida de prevenção à
Gripe A, as bancárias grávidas tive-

reunião de ontem, o Comando cobrou
da Fenaban que essas colegas não
tenham prejuízo algum devido ao afastamento, tanto quanto à licença maternidade como com relação aos benefícios e à remuneração. A Fenaban
garantiu que não haverá impacto negativo às gestantes.

A reunião ordinária da Diretoria
Colegiada do Sindicato do mês de setembro teve sua data antecipada. A reunião estava agendada para o dia 12 em
virtude do feriadão de 7 de setembro.
Porém, como o Encontro Nacional dos
Banrisulenses foi marcado para os dias
12 e 13, a Diretoria Executiva resolveu
antecipá-la para o dia 29 de agosto.

BANCO DO BRASIL

Pauta específica foi entregue ao banco BANRISUL
17º Encontro Nacional
Na segunda-feira, 17, o Coman- vo obtido pelo banco no primeiro se-

do Nacional dos Bancários e a CEBB
(Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil) entregaram
à diretoria do banco a pauta específica de reivindicações para a Campanha Salarial deste ano. Foi agendada
uma rodada de negociação para o dia
24 de agosto.
Para o coordenador da CEBB,
Marcel Barros, o resultado expressi-

mestre é fruto do trabalho dos bancários. “Num momento como esse, o
banco precisa estar atento para as necessidades de seus funcionários para
que possamos avançar nessa campanha com a conquista de um novo
Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS), valorização do piso, fim da
lateralidade e do assédio moral”, ressaltou Marcel.

será dias 12 e 13/09

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O 17º Encontro Nacional dos
Funcionários do Banrisul será realizado nos dias 12 e 13 de setembro,
em Porto Alegre. Até a realização do
encontro, a diretoria do SEEB-Passo
Fundo estará realizando reuniões nas
agências do banco para discutir as
prioridades dos trabalhadores que
deverão ser abordadas pelos participantes do encontro.

Também na segunda-feira, o
Comando Nacional dos Bancários e
a CEE-Caixa (Comissão Executiva
dos Empregados) entregaram à diretoria da CEF a minuta específica de
reivindicações. A primeira negociação
será no dia 26, quando serão discutidas as pendências do ano passado,
como ticket e PCS. Isonomia de direitos entre todos os funcionários e o
novo Plano de Cargos Comissionados

PIADINHA
O homem estava prestando
depoimento na delegacia. Tinha
acabado de matar a mulher.
— Por que o senhor matou sua
esposa? - quis saber o delegado.
— Porque ela estava me traindo.
— E por que não matou o amante
dela?
— Ora, seu delegado, é melhor matar
uma mulher só do que um homem
diferente a cada semana!

CEE-Caixa entregou minuta específica
são duas das principais reivindicações
dos trabalhadores da CEF.
“A Caixa se comprometeu a
avançar nas negociações específicas
e esperamos que mantenha o compromisso. Os trabalhadores, principais
responsáveis pelos bons resultados do
banco, merecem um PCC transparente e digno”, afirmou Carlos Cordeiro,
coordenador do Comando Nacional
dos Bancários.

