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Comitês do Saúde
Mesas Temáticas de Previdência e de
Terceirização foram instaladas no dia 11 Caixa iniciam trabalhos
As Metas Temáticas de Previdência e de Terceirização foram instaladas na quinta-feira, 11, em
Brasília. Na Mesa de Previdência, os
representantes dos funcionários apresentaram, primeiramente, à diretoria
do BB as demandas relativas à Previ, Plano 1, Previ Futuro e dos trabalhadores dos bancos incorporados. O
fim do voto de minerva na gestão da
Previ e o uso de parte do superávit
do Plano 1 para a melhoria dos benefícios também tiveram destaque nos
debates.
Na Mesa de Terceirização, os
representantes dos funcionários apre-

sentaram ao BB os vários problemas
gerados pela terceirização nos bancos. Eles pediram urgência da parte
da diretoria na solução dos mesmos,
uma vez que a Justiça tem revertido
esse processo em vários bancos.
Mesmo assim, os representantes do
BB afirmaram que a terceirização é
uma tendência de mercado. Nas próximas reuniões vai se estabelecer o
debate sobre quais serviços e atividades podem ser terceirizados.
Um relato completo das reuniões de ambas as mesas temáticas
pode ser lido na página do Sindicato
na Internet.

JORNADA DE TRABALHO - I

Devido às horas-extras não pagas, Brasil
perde quase 1 milhão de empregos
Segundo o MTE, são 20,3 bilhões de horas não pagas a cada ano
A RAIS (Relação Anual de In- de março que contou com a particiformações Sociais) mostra que as pação de centrais sindicais e confeempresas brasileiras deixam de pa- derações, a Contraf-CUT, inclusive.
gar cerca de 20,3 bilhões de horas Para Miguel Pereira, secretário de
extras a cada ano aos trabalhadores. Organização do Ramo Financeiro da
Com base nesse dado, o MTE (Mi- Contraf-CUT, “Esses dados refornistério do Trabalho e Emprego) es- çam a importância da Portaria 1510/
tima que o país deixa de gerar quase 2009 do MTE, que permitirá melho1 milhão de empregos; em números rar a fiscalização da jornada de trabalho nas empresas que adotam
exatos, 956.800 vagas de trabalho.
O estudo foi apresentado pela ponto eletrônico, visando trazer sesecretária de inspeção do MTE, Ruth gurança aos trabalhadores e evitar
Vilela, em reunião realizada no dia 3 fraudes”.
JORNADA DE TRABALHO - II

Eliminação das horas-extras geraria
1,2 milhão de novas vagas de trabalho

Segundo estudo do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos), a
eliminação das horas-extras contribuiria para gerar ainda mais empregos
no Brasil. Um total de 1,2 milhão de
novas vagas seriam criadas.
O movimento sindical busca
associar o fim das horas-extras com

a redução da jornada de trabalho das
atuais 44 para 40 horas semanais,
sem redução dos salários. Essa redução, de apenas quatro horas semanais, possibilitará a criação de 2,2
milhões de novos empregos no país.
O projeto que propõe a redução da
jornada aguarda votação no Congresso Nacional.

No dia 5 de março, os Comitês
do Saúde Caixa deram início a seus
trabalhos nas 15 Gipes (Gerências de
Filial de Pessoas da Caixa). Os membros dos Comitês são indicados pelas entidades que representam os trabalhadores e a empresa. Um relato
sobre as reuniões iniciais dos comitês pode ser lido na página do Sindicato na Internet.
BANRISUL - I

RV1 será paga hoje

A diretoria do Banrisul está pagando a RV1 (Remuneração Variável)
a seus funcionários nesta segundafeira. O valor creditado a cada funcionário é proporcional a seu salário.
Para o pagamento da RV1, a diretoria do Banrisul compara o desempenho do banco com o dos oito principais bancos brasileiros.
BANRISUL - II

Ginástica Laboral

No dia 4 de março, dirigentes da
FEEB-RS estiveram reunidos com a
GP (Gestão de Pessoas) do Banrisul
quando requereram informações quanto ao cumprimento de acordos firmados com a diretoria. A Ginástica Laboral
foi o assunto mais discutido, sobre o
qual o gerente da GP, Gaspar Saikoski,
informou que o processo se encontra
na controladoria do banco onde será
elaborada a minuta do edital de licitação. Dali, o processo seguirá para a
infra-estrutura que montará o edital de
forma a que constem os lotes
(microrregiões) onde serão alocados
os profissionais contratados.
PIADINHA
Um rapaz chega para uma garota e
diz:
— Você seria capaz de se casar com
um homem rico, mas muito imbecil?
— Você está perguntando isso por
curiosidade, ou está me pedindo em
casamento?

