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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - I

Sindicato paga ações relativas à PLR
sobre a gratificação semestral e o 13º

Ações judiciais contemplam bancárias e bancários do Bradesco, de
Lagoa Vermelha, HSBC e Itaú/Unibanco
O Sindicato dos Bancários de
Passo e Região obteve nova vitória na
Justiça na defesa dos direitos de seus
filiados. Trata-se da PLR sobre a média da gratificação semestral que os
bancos Bradesco, de Lagoa Vermelha,
Itaú/Unibanco e HSBC não pagaram a
seus funcionários no ano de 2006. Os
trabalhadores do Bradesco receberam
também a PLR sobre o 13º salário. Na

semana passada, a Secretaria de Assuntos Jurídicos do SEEB-Passo
Fundo repassou a bancárias e bancários dos bancos citados os valores
resultantes da ação judicial.
A Secretaria já mantém ações
idênticas referentes à PLR dos anos
de 2007 e 2008 e nos próximos dias
estará ingressando com a relativa a
2009.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - II

Da importância da filiação ao Sindicato
A importância de os trabalhadores serem filiados às entidades
que defendem seus direitos já foi frisada em alguns dos tantos Curtas e
Novas que o SEEB-Passo Fundo publicou até hoje. Agora, com mais
uma vitória da entidade na área jurídica, não custa ressaltarmos novamente essa importância.
Com a filiação, os trabalhadores legitimam a entidade para o embate político com os patrões - a negociação em uma campanha salarial, por exemplo. Mas, quando as demandas não são atendidas ou resol-

vidas via negociação política, o sindicato deve ter outro instrumento
para defender os trabalhadores. Aí
entra o uso das ações judiciais tais
como a citada na matéria acima, da
PLR.
Para que isso seja possível, o
trabalhador deve estar filiado à entidade, uma vez que a Justiça do Trabalho reconhece aos sindicatos o direito de representarem judicialmente somente os trabalhadores a eles
associados. Apenas em nome destes o Sindicato pode atuar como
substituto processual.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Cooperhaf faz manifestações em
frente à CEF durante todo o dia de hoje
A Cooperhaf (Cooperativa de
Habitação dos Agricultores Familiares) dos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul está
promovendo, nesta segunda-feira e
também amanhã, manifestações em
frente às agências e órgãos da Caixa Econômica Federal, para pressionar para que sejam assinados os
convênios de construção de moradias novas. O Governo Federal já autorizou a CEF a repassar os recursos aos agricultores familiares e os
projetos foram entregues à Caixa há
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mais de um ano, sem que tenha havido a liberação do dinheiro.
Os trabalhadores estão concentrando suas manifestações em algumas das maiores cidades dos três
Estados. No RS, serão realizadas em
Passo Fundo e Pelotas. A previsão é
de que até mil pessoas participem das
atividades em nossa cidade. O MNLM
(Movimento Nacional de Luta pela Moradia) também estará presente. O
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região está apoiando mais
esta luta dos trabalhadores.
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BANCO DO BRASIL

Amanhã tem ato
público em POA

Manifestações dos funcionários
devem ocorrer em todo o país
Funcionários do Banco do Brasil de todo o país realizam amanhã,
20, mais um dia de manifestações e
protestos na luta pela implantação de
um PCCS (Plano de Carreira Cargos
e Salários) digno, do Plano
Odontológico e por melhores condições de trabalho. No Rio Grande do
Sul, os sindicatos vão se concentrar
no centro de Porto Alegre onde farão
um ato público ao meio-dia. O ato está
sendo organizado pela FEEB-RS.
BANRISUL

Bancários repudiam
tarifaço na Fundação

Na segunda-feira da semana
passada, 12, a Federação dos Bancários do RS e o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região fizeram manifestação em frente ao prédio da Direção Geral do Banrisul, em
Porto Alegre. Os bancários repudiaram o tarifaço imposto aos associados da Fundação Banrisul. Para
equacionar o déficit que ocorreu pelo
segundo ano consecutivo, a Diretoria
optou por ratear a maior parte do prejuízo entre os participantes, ativos e
inativos.
O movimento sindical bancário
discute as ações a serem tomadas
contra a medida tomada pela direção
do Banrisul.
PIADINHA
Sabem qual a diferença entre um
clínico geral, um cirurgião, um
psiquiatra e um patologista?
O clínico: Sabe tudo e não resolve
nada.
O cirurgião: Não sabe nada mas
resolve tudo.
O psiquiatra: Não sabe nada e não
resolve nada.
O patologista: Sabe tudo, resolve
tudo, mas sempre chega atrasado.

