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CAMPANHA SALARIAL

Conferência Estadual
Sindicato obtém vitória em ação
acontece amanhã
judicial que beneficia funcionários do Itaú
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região obteve vitória,
em benefício dos funcionários do Banco Itaú, em uma ação judicial encaminhada pela Secretaria de Assuntos
Jurídicos da entidade. A ação reivindicava os reflexos da PLR sobre a

gratificação semestral de 2005. Esses valores, a que os bancários têm
direito, não vêm sendo pagos por alguns bancos privados.
No dia de ontem, o Sindicato
fez a entrega dos cheques aos trabalhadores do Itaú.

BANCO DO BRASIL - I

Dia Nacional de Luta teve manifestações
e paralisações em todo o país
Na quarta-feira, 23, os
funcionários do Banco do Brasil
realizaram mais um Dia Nacional de
Luta. O objetivo foi pressionar a
diretoria do banco a negociar com
seriedade as reivindicações do
funcionalismo.
Cobrando
a
implantação de um PCCS digno e do
Plano Odontológico, melhores
condições de trabalho e outras
demandas não atendidas pelo banco,
os bancários fizeram grandes

manifestações e paralisaram
várias agências pelo país afora,
retardando sua abertura ao público.
Em Passo Fundo, os
diretores sindicais colocaram
faixas em todos os prédios do BB
na cidade e distribuíram o adesivo
“Queremos nosso PCCS já” aos
funcionários. Os trabalhadores da
agência Bairro Boqueirão aderiram
ao dia de luta abrindo suas portas
somente às 11 horas.

BANCO DO BRASIL - II

CEBB teve negociação com a
diretoria do banco na terça-feira, 22

É a mobilização dos trabalhadores que proporciona a conquista de
avanços nas mesas de negociações
Na terça-feira, 22, foi realizada compromisso de resolver, em 20 dias,
mais uma reunião de negociação entre a questão da adesão dos funcionários
a CEBB (Comissão de Empresa dos oriundos do Besc, Nossa Caixa e BEP
Funcionários do Banco do Brasil) e a à Caixa de Assistência.
diretoria do banco. Na pauta, os Mobilização - É preciso ressaltar
que, qualquer avanço conquistado
seguintes temas, entre outros:
Sesmt - a implantação dos Sesmt em mesas de negociações, por
(Serviço Especializado em Segurança mínimo que seja, é fruto, sempre, da
e Medicina do Trabalho) está prevista mobilização dos trabalhadores. Para
para o mês de agosto, em todos os citar só um exemplo, a concordância
da diretoria do BB em implantar os
estados e no Distrito Federal;
Comitês de Ética - devem ser Comitês de Ética deve-se a uma
longa luta que a categoria bancária
implantados também em agosto;
CCP - a Comissão de Conciliação vem empreendendo no combate ao
Prévia passa a ter caráter voluntário, assédio moral.
Na página do sindicato na
conforme reivindicado pelo movimento
Internet, pode ser lido um relato mais
sindical;
Cassi - o banco assumiu o amplo sobre a negociação do dia 22.

A Conferência Estadual dos Bancários deste ano será realizada neste
sábado, 26, em Porto Alegre, a partir
das 9 horas. A expectativa é de que
mais de 400 bancários de todo o Rio
Grande do Sul participem do evento
que definirá as reivindicações da categoria bancária gaúcha para a Campanha Salarial deste ano.
O SEEB-Passo Fundo locou um
ônibus para levar os trabalhadores até
Porto Alegre. Ainda há alguns lugares
disponíveis. Participe.

SANTANDER

Sobre a reunião do
CRT realizada ontem

Bancários questionaram política
de remuneração fixa e variável
Aconteceu ontem, em São Paulo, mais uma reunião do CRT (Comitê
de Relações Trabalhistas) do
Santander, com a participação de cerca de 50 dirigentes sindicais de todo o
país. Os representantes do banco
apresentaram a política de remuneração fixa e variável da empresa. Os
membros da Contraf e dos sindicatos
presentes à reunião fizeram vários
questionamentos a esta política. “Muitas questões ficaram pendentes e requerem negociação para garantir valorização aos trabalhadores”, afirmou
Ademir Wiederker, secretário de imprensa da Contraf. Os dirigentes sindicais reivindicaram a instalação de um
grupo de trabalho paritário para discutir a criação de um PCSC (Plano de
Carreira Salários Cargos).
Na página do Sindicato na
Internet você encontra mais informações sobre a reunião do CRT.
PIADINHA
O sujeito comenta com um amigo:
- Dei um jaguar pra minha mulher e
fiquei viúvo.
- Desastre?
Não. O jaguar comeu ela!

