Quinta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

Nº 2526

22 / outubro / 2009

3601-2785 ou 3601-2786

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANRISUL

Em assembleia realizada ontem à tarde, os funcionários da CEF de Passo
Fundo decidiram pela aceitação da proposta e pelo encerramento da greve
Na quinta-feira, 15, a diretoria da deu resultado, pois obrigou a CEF a reCEF solicitou ao TST (Tribunal Supe- tomar a negociação. Na noite de terçarior do Trabalho) que declarasse a feira, a empresa apresentou nova proabusividade da greve de seus funcio- posta ao Comando Nacional dos Bannários. Porém, no final da sexta-feira, cários e Comissão Executiva dos Emo TST negou o pedido da Caixa e mar- pregados. Pela nova proposta a Caixa
cou audiência de conciliação para a se compromete a contratar mais 5.000
manhã de ontem. A atitude arbitrária funcionários até dezembro de 2010 e
da diretoria da CEF, de romper o pro- concede um abono de R$ 700,00 a ser
cesso negocial e recorrer à Justiça, pago até o dia 3 de janeiro.
A maioria das assembleias realinão intimidou os trabalhadores, que dezadas ontem por todo o país aprovou a
cidiram manter a greve.
E a manutenção da mobilização proposta e decretou o fim da greve.

A negociação entre o Comando dos Banrisulenses e a diretoria
do Banrisul, a quarta da Campanha
Salarial deste ano, que estava
agendada para a terça-feira, 20, foi
adiada para a próxima segunda-feira, 26. Nas reuniões anteriores, foram garantidos os seguintes avanços, entre outros:
- Ampliação da licença-maternidade
para 180 dias;
- Pagamento da PLR aos afastados
por doença;
- Adoção de nova metodologia nos
processos de seleção interna;
- Auxílio-educação sem limite de
vagas;
- Retorno da ginástica laboral em
janeiro de 2010.

Diretoria recorreu ao TST, mas a greve
obrigou-a a apresentar nova proposta

CAMPANHA SALARIAL

Contraf e Fenaban assinaram a
Convenção Coletiva de Trabalho

Na segunda-feira à tarde, a
Contraf (Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Financeiro)
se reuniu com a Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos) para a
assinatura da CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho) da categoria
bancária. As duas partes também
assinaram a Convenção Coletiva da
PLR (Participação nos Lucros e
Resultados).

Como em anos anteriores, os
termos dos documentos assinados
com os banqueiros sofreram decisiva
influência da grande mobilização dos
trabalhadores bancários. Na luta, a
categoria obrigou a Fenaban a
apresentar significativa melhora na
proposta que havia apresentado no dia
17 de setembro. Nada menos que 7,2
mil agências em todo o país foram
paralisadas na greve deste ano.

SANTANDER/REAL

Banco cancelou negociação marcada
para esta quinta-feira à tarde

Cancelamento revela desrespeito da diretoria para com seus funcionários
A diretoria do Santander cance- ontem em frente ao Call Center do Real,
lou, no início da noite de ontem, a ne- em São Paulo. O diretor Dário Delavy
gociação que estava agendada para viajou na tarde de ontem mesmo à caa tarde de hoje. A reunião deveria ini- pital paulista para participar da negociciar as discussões sobre a pauta es- ação.
O cancelamento de última hora
pecífica dos trabalhadores dos dois
revela
uma postura de total desrespeibancos visando a assinatura de um
Acordo Aditivo à CCT da categoria to da diretoria do Santander para com
bancária e também do Acordo da seus funcionários. Afinal, todos os
PPR. Com o cancelamento, o banco membros da COE Santander e da COE
estaria retaliando o movimento sindi- Real já haviam se deslocado de suas
cal por uma manifestação ocorrida cidades para participarem da reunião.

Negociação foi
adiada para o dia 26

BANCO DO BRASIL

Acordo Aditivo foi
assinado ontem

A Contraf e a Diretoria do Banco do Brasil assinaram ontem o
Acordo Aditivo à CCT da categoria
bancária. O aditivo formalizará os
avanços importantes conquistados
pelo conjunto dos funcionários do
BB com a greve deste ano. Entre
os avanços estão o compromisso
do banco em discutir com o movimento sindical uma proposta para
o PCCS (Plano de Carreira Cargos
e Salários), a valorização de 3% no
piso e a contratação de 10 mil funcionários nos próximos dois anos.
O aditivo da PLR foi assinado na
quinta-feira, 15.
PIADINHA
O pai mandou o Joãozinho ir trocar
uma nota de dez reais.
Alguns minutos depois, o menino
volta com as mãos e os bolsos
lotados de bala.
O pai pergunta:
- Onde está o dinheiro?
- Troquei por balas.

