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Fetrafi-RS conquista liminar em ação Uma avaliação do PFG
Avaliando o novo PFG da CEF, a
judicial contra discriminação no PFG diretoria
da Fetrafi-RS destaca que o

Na sexta-feira, 23, a Fetrafi-RS
(Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras em Instituições
Financeiras do Rio Grande do Sul)
conquistou liminar em uma ação
impetrada contra a discriminação no
novo PFG (Plano de Funções
Gratificadas) da Caixa Econômica
Federal. A liminar, concedida com
antecipação de tutela, tem efeito
retroativo a 1º de julho de 2010 e
garante aos funcionários detentores

de cargos em comissão vinculados
ao Reg/Replan não saldado junto à
Funcef a migração ao novo PFG.
A Fetrafi-RS orienta os
funcionários que se encontram
atualmente no Reg/Replan e que
desejam migrar para o novo PFG a
enviarem a sua gerência a
solicitação de migração fazendo
referência à liminar. Também deve
ser enviada uma cópia da solicitação
à Gipes-POA.

BANRISUL - I

Vale tudo para cumprir metas

Em uma agência do Sul do Estado, o gerente instalou um sensor para
limitar o tempo de uso do banheiro pelos funcionários a 1 minuto apenas
As metas que são impostas às sensor para limitar o tempo de uso
agências do Banrisul vêm sendo cada dos banheiros pelos funcionários a
vez mais arrochadas. Diante disso, apenas 1 minuto. Após esse tempo,
há administradores que não aceitam a luz se apaga.
Típica medida tirânica, adotada
que se “perca tempo”, pois querem vêlas cumpridas de qualquer forma, a por quem deixou-se dominar por
completo por uma ideologia perversa,
qualquer preço.
Conforme denúncia do Sindica- que coloca o lucro (de uns poucos)
to dos Bancários de Pelotas e Região, como primeiríssima prioridade, em deum gerente de uma agência do Banrisul trimento de muitos outros aspectos
no sul do Estado resolveu dar um pas- essenciais à vida das pessoas. Infeso adiante na quase paranoia que to- lizmente, essa não é uma mazela apemou conta de muitos administradores nas desse gerente; muitos outros addo banco na sanha para cumprir as ministradores do Banrisul e de outros
metas. O gerente mandou instalar um bancos dela padecem.
BANRISUL - II

Banco trilha caminho que já era
previsto pelo movimento sindical

Com a venda das ações em 2007
- na verdade, uma privatização de parte do banco -, o Banrisul foi inserido em
definitivo na busca desvairada por lucros cada vez mais “gordos” a cada período. O banco passou a trilhar um caminho que já era previsto pelo movimento sindical. Naquela época, os sindicatos já alertavam para os tempos
que viriam, com o arrocho na cobrança pelo cumprimento de metas. Como

essas metas são comprovadamente
abusivas em sua maior parte, veio
também a prática mais rotineira do
assédio moral. Junto a tudo isso vem,
é claro, a necessária contenção dos
salários e benefícios dos trabalhadores. Tudo para que o lucro cresça e
possa satisfazer a sede sem fim dos
compradores das ações, os chamados investidores, por dividendos sempre maiores.

plano, além de manter a jornada de oito
horas e o ponto aberto para os cargos
de gerência, gerou uma série de
discriminações. A manutenção do CTVA
e a criação do APPA bem como a
redução da remuneração dos
funcionários comissionados que tiveram
a jornada reduzida para seis horas
também são pontos negativos do PFG.
Para a Fetrafi-RS, o PFG não
muda a lógica instalada na CEF pelos
PCS e PCC instituídos em 1998. O
citados planos tinham por objetivo
assemelhar a gestão da empresa à dos
bancos privados.
BANCO DO BRASIL

Em debate o artigo
192 da constituição

No dia 5 de agosto, dirigentes sindicais do Banco do Brasil no Estado se
reunirão na Fetrafi-RS para o início do
debate sobre a regulamentação do artigo 192 da Constituição brasileira. A
regulamentação desse artigo é uma
das reivindicações da 12ª Conferência
Nacional dos Bancários. A redação do
artigo 192 é a seguinte:
“O sistema financeiro nacional,
estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a
servir aos interesses da coletividade,
em todas as partes que o compõem,
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a
participação do capital estrangeiro nas
instituições que o integram.”
O papel dos bancos públicos no
sistema financeiro nacional deve ser
estabelecido neste artigo. Daí a importância dos funcionários do BB se envolverem nessa discussão.
PIADINHA
Qual a diferença entre uma mulher
casada e uma mulher viúva? A mulher
viúva sabe aonde está o marido.

