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ITAÚ/UNIBANCO

Banco aceita melhorar o PCR e
antecipação será de R$ 700,00

Em negociação realizada na segunda-feira, 31, a diretoria do banco
aceitou reivindicação de melhorar o
valor do PCR (Programa Complementar de Remuneração). Os valores a
serem pagos poderão variar entre R$
1.500,00 e R$ 2.000,00 e a antecipação, a ser creditada na sexta-feira, será
de R$ 700,00. Na negociação realizada na semana passada, o banco não
arredou pé de sua proposta anterior,

de R$ 1.100,00 para a PCR total e de
R$ 500,00 para a antecipação.
Os valores acordados para a
PCR, de acordo com o lucro do banco
no ano, são os seguintes:
Lucro Líquido de R$ 10,800 bi - PCR
de R$ 1.500,00;
Lucro Líquido de R$ 12,660 bi - PCR
de R$ 1.750,00;
Lucro líquido de R$ 13,900 bi - PCR
de R$ 2.000,00.

BANCO DO BRASIL - I

Bancada de deputados federais do RS
apóia manutenção do CSO em POA

Os bancários do Rio Grande do
Sul continuam na luta pela manutenção do CSO (Centro de Suporte
Operacional) do Banco do Brasil em
Porto Alegre. A diretoria do BB tem o
projeto de transferir o centro para
Curitiba até o final deste ano.
Na segunda-feira, 31, dirigentes
da FEEB-RS e do SEEB-Porto Alegre se reuniram, na Assembléia
Legislativa, com deputados federais
do Estado para pedir apoio nesta luta.
Participaram da reunião, as deputadas Emilia Fernandes (PT) e Maria do
Rosário (PT), e os deputados Beto
Albuquerque (PSB), Mendes Ribeiro
Filho (PMDB), Afonso Hans (PP), Renato Moulin (PP) e também os deputados estaduais Raul Pont (PT), Adão
Villaverde (PT) e Alberto Oliveira

(PMDB).
O diretor do SEEB-POA e membro da Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB, Ronaldo Zeni
exlicou aos deputados a grande importância do CSO para o Estado, tendo em vista que 25% das verbas do
Pronaf passam pela avaliação de Porto Alegre. “O que está preocupando
a todos nós não são somente os 150
trabalhadores que terão de ser
realocados e que, por sinal, já vêm
recebendo pressão do banco para
serem transferidos para Curitiba.
Também nos preocupamos com as
80 mil operações que são feitas aqui
no Rio Grande do Sul. Já passamos
um abaixoassinado na Câmara Municipal, que foi muito bem recebido”,
afirmou Zeni.

BANCO DO BRASIL - II

Banco admite rever lateralidade nas
agências com até sete funcionários

No dia de ontem, estiveram reunidos o Comando Nacional dos Bancários e a diretoria do BB para a discussão das cláusulas específicas relativas à Saúde e Condições de Trabalho. Um dos pontos mais debatidos foi o fim da lateralidade e o retorno do pagamento das substituições.
Mesmo negando a reivindicação, o

banco concordou que nas agências
pequenas, com até sete funcionários,
acaba acontecendo o que chamou de
“nomeação interina”, uma nomeação
cuja alçada fica a cargo das superintendências.
O BB concordou também em
debater o aumento da dotação de pessoal nas agências.
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SANTANDER/REAL

Minuta específica foi
entregue ontem

Movimento sindical pede o início
imediato das negociações
No dia de ontem, dirigentes da
Contraf, de federações e de alguns sindicatos estiveram no prédio do
Banespa, em São Paulo, para a entrega da minuta específica dos funcionários do Santander/Real à diretoria do
banco. Os dirigentes sindicais reivindicaram o início imediato das negociações tal como já aconteceu com o
BB, a CEF e o ItaúUnibanco. A íntegra
da minuta pode ser lida na página do
Sindicato na Internet.
Pijama - o banco aceitou a reivindicação de reabertura da adesão à licença
remunerada pré-aposentadoria, o pijama, para quem perdeu o prazo.
SECRETARIA DE FORMAÇÃO

4º Garfo, Consciência
e Luta é hoje, às 20h
A 4ª edição do programa Garfo,
Consciência e Luta acontece hoje, a
partir das 20 horas, no salão de eventos do Sindicato. Nessa edição, o colega Messias, do Bradesco, vai instigar o debate sobre a problemática do
lixo. No cardápio, galeto com massa.
PIADINHA
Certo dia, o dono de uma grande empresa estava nervoso e disse:
- Os funcionários que não estiverem
trabalhando serão demitidos.
Em seguida, ele viu um rapaz parado
e gritou:
- Quanto você ganha por mês?
Assustado, o moço respondeu:
- Cerca de R$ 200,00.
Ao ouvir isso, o patrão tirou R$ 200,00
do bolso e disse:
- Pegue isso e vá embora. Nunca
mais volte aqui.
Minutos depois, o chefe perguntou
aos outros funcionários:
- Ele fazia o que aqui?
E um empregado respondeu:
- Nada. Só veio entregar uma pizza.

