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EDITAL
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, por
seu representante legal, comunica a todos os empregados
e empregadas do Banco do Brasil dos municípios de Água
Santa, David Canabarro, Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa
Vermelha, Passo Fundo, Sananduva, Sertão e Tapejara, a
abertura do processo eleitoral para Representante Sindical
de Base do Banco do Brasil, tudo em conformidade com a
Cláusula Trigésima Nona do Acordo Coletivo de Trabalho
Banco do Brasil 2009/2010. As inscrições poderão ser
feitas de 9 a 20 de agosto de 2010, das 9h até às 17h, de
segunda a sexta-feira, na secretaria do Sindicato. Sendo
que as eleições acontecerão nos dias 23, 24, 25 e 26 de
agosto de 2010, das 9h às 17h, nas agências bancárias.
Passo Fundo, 2 de agosto de 2010.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Fetrafi-RS disponibiliza orientações
para a migração ao novo PFG

A Fetrafi-RS (Federação dos
Trabalhadores e Trabalhadoras em
Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul) disponibilizou orientações
aos funcionários da Caixa Econômica Federal vinculados ao Reg/
Replan não saldado junto à Funcef
que quiserem migrar para o novo
PFG
(Plano
de
Funções
Gratificadas). O plano implementado
pela CEF não permite essa possibilidade. Porém, liminar obtida pela
Fetrafi-RS no dia 23/07 garante o di-

reito à migração a esse grupo de
funcionários.
A liminar tem
abrangência em todo o Estado.
Os funcionários interessados
devem abrir Siate e enviar e-mail à
GIPES/PO com cópia para a
ouvidoria. Como o sistema da CEF
não admite a solicitação, o requerimento deve ser enviado por correio
eletrônico à empresa. Segundo a
Fetrafi-RS, a cópia à ouvidoria é necessária porque obriga a CEF a fornecer uma resposta.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

O modelo de requerimento para a
migração ao novo PFG

O modelo de requerimento vinculados ao Reg/Replan não saldisponibilizado pela Fetrafi-RS, que dado que quiserem migrar para o novo
deve ser utilizado pelos funcionários PFG da CEF, tem o seguinte texto:
“Por meio do presente requerimento, solicito minha urgente
migração (com efeito retroativo a 1º de julho de 2010) para o
Plano de Funções Gratificadas (PFG) recentemente implantado
pela Caixa. Tal pedido tem como base a Decisão Antecipatória
de Tutela Jurisdicional, proferida no processo trabalhista movido
por minha Entidade de Classe, sob nº 000081861.2010.5.04.0002. Aproveito para informar que não tenho a
intenção de renunciar qualquer direito e que minha verdadeira
vontade é manter-me no REG/REPLAN da FUNCEF.“
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3601-2785 ou 3601-2786

BANRISUL

18º Encontro Nacional
será realizado dia 14
O 18º Encontro Nacional dos
Banrisulenses será realizado em Porto Alegre no dia 14 de agosto, a partir
das 9 horas. Entre outros assuntos que
serão discutidos no encontro estão a
Campanha Salarial 2010, Quadro de
Carreira, Cabergs, Fundação e Saúde
e Condições de Trabalho.
O Sindicato disponibilizará a
infra-estrutura necessária aos interessados em participar do encontro.
JUSTIÇA DO TRABALHO

Aprimoramento
profissional

Banco terá que pagar horas extras por
cursos que bancário realizou em casa
Informação divulgada na página do
TRT-RS (Tribunal do Trabalho do Rio
Grande do Sul) na Internet dá conta de
que o tribunal condenou um banco a
pagar horas extras a um bancário pelos
cursos que o mesmo realizou em casa.
No total, são 120 horas extras ao ano
que terão de ser remuneradas pelo
banco, a média de tempo que o
trabalhador despendeu para fazer os
cursos através da Internet.
Por meio de testemunhas, o
bancário conseguiu provar que os
cursos eram obrigatórios, mas não havia
computadores disponíveis e nem
mesmo tempo para que fossem
realizados durante o expediente. Assim,
ele não teve outro jeito senão fazê-los
em casa, até porque uma maior
quantidade de cursos realizados
garantiria maior rapidez na promoção.
PIADINHA
Maria saiu para comprar sapatos novos.
Ao chegar em casa, ela os mostra para
o Manoel.
— São bonitos. Onde os compraste,
Maria?
— No shopping center.
— Qual deles?
Maria olha os sapatos e responde:
— Todos os dois!

