Sexta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

12 / agosto / 2011

3601-2785 ou 3601-2786

CORRESPONDENTE BANCÁRIO I

CAMPANHA SALARIAL

Pauta de reivindicações será
entregue hoje à FENABAN
O Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela ContrafCUT, entrega nesta sexta-feira, dia 12,
às 15h, a pauta de reivindicações da
Campanha Nacional 2011 para a
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban), em São Paulo.
A minuta foi aprovada durante
a 13ª Conferência Nacional, ocorrida
nos dias 29, 30 e 31 de julho, com a
participação de quase 700 delegados
eleitos e observadores de todo país.
Confira
as
principais
reivindicações da pauta:
Reajuste Salarial- 12,8% (5% de
aumento real mais a inflação projetada
de 7,5%). PLR- três salários mais R$
4.500.Pisos- Portaria - R$ 1.608,26;
Escritório - R$ 2.297,51; Caixa - R$
3.101,64;1º Comissionado - R$
3.905,77; 1º Gerente - R$ 5.169,40.

Nº 2712

Vales Alimentação e Refeição e
auxílio-creche/babá- Salário Mínimo
Nacional - R$ 545. PCCS - Para todos
os bancários. Auxílio-educaçãoPagamento para graduação e
pós.Emprego- Ampliação das
contratações;Fim da rotatividade no
setor bancário; Combate às
terceirizações;Garantia
contra
dispensas imotivadas (Convenção 158
da OIT).
Outras
prioridades:
Cumprimento da jornada de 6
horas;Fim das metas abusivas;
Combate ao assédio moral e à violência
organizacional; Segurança contra
assaltos e adicional de 30% de risco
de morte; Previdência complementar
para todos os trabalhadores; Igualdade
de oportunidades e respeito às
questões de gênero.

Audiência na Câmara
acontece dia 16
A audiência pública da
Comissão de Finanças e Tributação
(CFT) da Câmara dos Deputados, a
ser realizada na próxima terça-feira,
dia 16, às 14h30, em Brasília vai
discutir o Projeto de Decreto
Legislativo (PDC) nº 214/2011, do
deputado federal Ricardo Berzoini
(PT-SP), que suspende as recentes
resoluções do BC que ampliam as
funções dos correspondentes
bancários.
Essas resoluções do Banco
Central discriminam o atendimento
bancário, trazem insegurança,
representam risco à proteção dos
dados dos clientes e significam uma
séria ameaça ao futuro da categoria
bancária, uma vez que permitem aos
bancos substituírem agências por
correspondentes a um custo
infinitamente menor que o normal.

BANCO DO BRASIL

Funcionários protestaram por
melhores condições de trabalho
No Dia Nacional de Mobilização,
realizado ontem, os funcionários do
Banco do Brasil cobraram da diretoria
do banco a jornada de seis horas e
emprego decente para todos os
funcionários. Em Passo Fundo,
diretores do SEEB, apoiados pelo
Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindiurb
afixaram faixas na Agência Centro do
BB, onde panfletearam, pela parte da
manhã. Com a utilização de um carro
de som, denunciaram à população a
dura realidade a que estão submetidos
os trabalhadores do BB.
Com o uso fraudulento dos
correspondentes bancários, as receitas
com prestação de serviços do BB
atingiram R$ 8,49 bilhões no primeiro
semestre. Já as despesas de pessoal
atingiram R$ 6,50 bilhões, o que
significa que o BB cobre 1,30 vezes a
folha de pagamentos do funcionalismo
somente com as tarifas.

Algumas das reivindicações
dos trabalhadores do BB:
- 6 horas para todos os comissionados,
sem redução de salários;
- Contratação de mais 5 mil
funcionários;
- Todos os aplicativos de trabalho no BB
vinculados ao ponto eletrônico;
- Integração de 15 minutos de intervalo
na jornada;
- CABB - Integração de 20 minutos de
descanso na jornada;
- Caixas - pausa de 10 minutos a cada
hora de trabalho;
- Concessão de uma folga para provas
de certificação;
- Garantir o estudo para certificações
dentro do horário de expediente;
- Horas extras com pagamento de 125%
da hora normal;
- Reclassificação de todos os dias de
greve dos anos anteriores (paralisações
de 2005 a 2010).

CORRESPONDENTE BANCÁRIO II

Banco Central está
equivocado
Os bancos usam os
correspondentes para economizar
em mão-de-obra, pois seus
trabalhadores não são reconhecidos
como bancários e não usufruem os
direitos da categoria. A resolução do
BC “invade a competência exclusiva
da União para legislar sobre Direito
do Trabalho”, diz o texto do PDL.
Os diretores André Madruga
e Júlio Montenegro representarão o
SEEB Passo Fundo e Região na
audiência do dia 16, em Brasília.
PIADINHA
De madrugada, o policial aborda um
bêbado:
- Onde o senhor vai, numa hora
dessas?
- Vou a uma palestra sobre os males
que o álcool causa no organismo!
- Ah! Tá! E quem é o palestrante?
- É a minha esposa!

