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BANRISUL
Banrisul; isonomia de direitos para
afastados em tratamento de saúde;
redefinição dos prazos para
finalização da proposta de plano de
carreira no Banrisul; o fim das metas
abusivas com revisão dos critérios da
remuneração variável com extensão
do benefício a todo o quadro de
funcionários.
A minuta é fruto de vários
encontros e discussões entre os
banrisulenses e o desafio é construir
ações positivas para a categoria, que
é o que todos conclamam. Os
dirigentes sindicais do Banrisul
lembram que só teremos avanços
nas questões específicas se houver
a participação efetiva de todos os
banrisulenses nesta campanha.

BANCO DO BRASIL I

Negociação no dia 09 de setembro
A primeira rodada de negociação
das reivindicações específicas dos
funcionários do Banco do Brasil será
realizada no dia 9 de setembro, em
Brasília, entre o Comando Nacional
dos Bancários, coordenado pela
Contraf-CUT, e a direção do BB.
Os temas serão emprego, saúde e
condições de trabalho, Cassi e Previ.
Os funcionários do BB exigem

uma melhor condição de trabalho com
mais segurança e estabilidade, entre
outros pontos da pauta.
As questões econômicas, que
serão discutidas nas próximas
reuniões envolvem também um
PCCS para um Banco Público que o
Brasil precisa. Mais detalhes sobre a
negociação específica do BB em:
www.bancariospassofundo.org.br.

MERIDIONAL

Ex-empregados esperam aprovação
do PL da anistia
O Projeto de Lei do Senado nº
372/2008, que reabre prazo para
requerimento de retorno ao serviço de
ex-empregados do banco Meridional
do Brasil e outras estatais, tramita na
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC). Nesta comissão o
PLS recebeu parecer favorável do
relator João Ribeiro (PR/TO) e
aguarda inclusão em pauta.
A votação ocorre em caráter
terminativo, isto significa que em caso
de aprovação o projeto será

05 / setembro / 2011

3601-2785 ou 3601-2786

BANCO DO BRASIL II

Pauta específica é entregue ao banco
Os banrisulenses realizaram no
final da manhã da quinta-feira, dia 1º,
a entrega da pauta específica dos
trabalhadores à presidência do banco.
Diretores do SindBancários, FetrafiRS e sindicatos do interior foram
recebidos pelo presidente Túlio Zamin,
que se comprometeu em marcar um
primeiro encontro para quinta ou sexta
desta semana, dias 8 ou 9.
A minuta contém 23 itens, entre
elas o aumento do piso. Os
funcionários também querem as
diferenças de 5,5% perdidas em
relação às negociações da Fenaban;
a criação de uma comissão
específica para discutir, avaliar e
indicar propostas para a crise
financeira do Plano 1 da Fundação

Nº 2718

encaminhado à presidente da
república para sanção. Em março de
2010, o Ministério do Planejamento
autorizou o retorno ao serviço público
federal de 69 ex-funcionários do
extinto Banco Meridional do Brasil S.A.
Os bancários foram demitidos
durante o Governo Collor e anistiados
pela lei nº 8.878/94. No período entre
2009/2010 os anistiados começaram
a ser chamados para assumir novas
funções na Receita Federal e em
outros órgãos públicos federais.

Representantes
Sindicais de Base
Na eleição para Representantes Sindicais de Base do Banco do
Brasil na base territorial do Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e Região, que ocorreu nos dias 22, 23, 24
e 25 de agosto, foram eleitos os colegas Alan Giovani Dalla Lana Dassi,
da agência Sertão, José Carlos
Picolotto, da agência Sananduva, e
Ruy Carlos Rassele Junior, da agência Bairro Boqueirão-Passo Fundo.
Os colegas eleitos cumprirão
papel importante no apoio à Diretoria
do SEEB-Passo Fundo na tarefa de
mobilização do conjunto dos funcionários do BB. Mobilização que, sabemos, é fundamental para conquistar e consolidar direitos.
NEGOCIAÇÃO

CEF frustra
trabalhadores
Na primeira rodada de
negociações, a CEF se negou a
atender
reivindicações
dos
trabalhadores em relação à Funcef,
aos aposentados e à Prevhab.
O Comando reivindicou,
também, mudança de postura em
relação aos participantes do REG/
Replan não-saldado, que vêm
sofrendo inúmeras discriminações
por parte da empresa. Esses
empregados ficaram, por exemplo,
impossibilitados de aderir à tabela
salarial unificada do PCS de 2008 e,
em 2010, eles foram excluídos do
Plano de Funções Gratificados, entre
outros prejuízos.
PIADINHA
Durante o jantar, Joãozinho conversa
com a mãe: - Mamãe, porque é que
o papai é careca? - Ora, filhinho....
Porque ele tem muitas coisas para
pensar e é muito inteligente! -Então
porque é que você tem tanto
cabelo,mamãe? -Cala a boca e come
logo
esta
sopa,
menino!

