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

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

Caixa paga segunda parcela PLR sexta
empregados da Caixa receberão a
regra básica da Convenção Coletiva
de Trabalho nacional dos bancários
(CCT) (90% do salário base mais R$
1.024) e mais uma PLR Adicional, cujo
valor ficará em torno de R$ 740 (dos
quais R$ 532,90 já foram pagos na
antecipação).
Além disso, o acordo entre o
banco e os trabalhadores prevê que
a empresa garanta aos bancários um
valor mínimo de PLR de acordo com
o cargo ocupado pelo trabalhador,
variando de R$ 4 mil até R$ 10 mil.

BANCO DO BRASIL

Sindicalistas cobram do BB clareza nos
critérios de promoção

Os critérios para ascensão
profissional foram debatidos na mesa
temática de Remuneração entre os
representantes dos funcionários e do
Banco
nesta
quarta-feira.
O funcionalismo reivindica
critérios mais transparentes em todo o
processo de comissionamentos. O
gestor pode preterir alguém por
motivos meramente pessoais. No
sistema do Programa de Talentos e
Oportunidades do BB (TAO) os
funcionários são avaliados de acordo
com três critérios abrangentes:
competências,
desempenho
e
experiências.
São
classificados
os
profissionais que desejam participar da
concorrência ao cargo comissionado
e que atendem aos pré-requisitos
estipulados para a função. O gestor

pode escolher livremente entre os 20
primeiros classificados ou outro
classificado (fora dos 20) que seja da
sua dependência.
Além disso, o atual modelo
analisa parâmetros como perfil e dá
pesos diferentes para competência,
desempenho
e
experiência,
dependendo da situação. Os
sindicalistas deram algumas sugestões
a serem estudadas como uma escala
de comissionamento automático para
os cargos de primeira comissão, as
pessoas devem ser da confiança do
banco e não de um gestor.
Essas sugestões serão levadas
para os encontros regionais a serem
realizados em todo o país e depois ao
21º Congresso Nacional dos
Funcionários do BB, marcado para os
dias 28, 29 e 30 de maio.

Movimento Sindical

CUT e centrais preparam encontro
sindical para 1º de junho

Dirigentes nacionais da CUT,
Força, CGTB, CTB e NCST
estiveram reunidos nesta segundafeira, 1º de março, para ultimar os
preparativos para a grande
assembleia sindical de 1º de junho
em São Paulo, organizar a
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3601-2785 ou 3601-2786

BANRISUL

Caixa Federal
Atendendo a reivindicação da
Contraf-CUT, a Caixa Econômica
Federal anunciou nesta segundafeira, 1º de março, que realizará o
pagamento do valor restante da
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) nesta sexta-feira, dia 5. Além da
regra básica, o acordo entre o banco
e os empregados prevê que a
empresa garanta um valor mínimo de
PLR de acordo com o cargo ocupado
pelo trabalhador.
Segundo cálculos da subseção
do Dieese na Contraf-CUT, os
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mobilização pela redução da jornada
de trabalho para 40 horas semanais
sem redução de salário e debater a
4ª Jornada Nacional de Debates,
coordenada pelo Dieese, que serve
de base para as campanhas
salariais de 2010.

EDITAL

Faço saber aos interessados,
funcionários/as do BANRISUL e
associados/as do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região,
que no(s) dia(s) 25 E 26 de março de
2010 será realizada ELEIÇÃO PARA
DELEGADO/A SINDICAL, ficando, a
partir 10/03/2010, aberto o prazo para
inscrições de candidaturas, sendo que
para a base deste Sindicato poderão
ser eleitos 02 Delegados/as.
As inscrições poderão ser feitos
até o dia 23 de março de 2010, na
Secretaria do Sindicato, mediante
correspondência assinada pelos
interessados. As eleições se darão
diretamente nos locais de trabalho nas
datas aqui mencionadas.
A Direção.

Marcha Mundial das
Mulheres

Em homenagem aos 100 anos
das
comemorações
do
Dia
Internacional da Mulher, o 8 de março,
acontece entre 8 e 18 deste mês da 3ª
Ação Internacional da Marcha Mundial
das Mulheres (MMM).
No Brasil, três mil mulheres, entre
elas 100 gaúchas, marcharão de
Campinas a São Paulo reunindo
participantes do campo e da cidade,
comprometidas com a transformação
das condições de vida da população
feminina e, consequentemente, de toda
a sociedade brasileira.
Pedindo a eliminação da pobreza
e da violência, buscando bens comuns
e
serviços
públicos,
paz
e
desmilitarização, com o tema:
“Seguiremos em marcha até que todas
sejamos livres”. Parabéns a todas as
companheiras lutadores que batalham
por direitos iguais.
PIADINHA
O pediatra pergunta ao garotinho:
- Como é o seu nome?
- Joãozinho — responde o menino.
A mãe intervém:
- Menino, cadê a educação... Diga "senhor"!
— Tá bom, mãe! Meu nome é senhor
Joãozinho!

