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BANCO DO BRASIL

condenações no TST por não cumprir
a jornada legal dos bancários que é de
6 horas diárias. A convocação arbitrária
para que seus funcionários trabalhem
em fins de semana, seguidamente, é
outra burla à legislação que o banco vem
cometendo. Além disso, o banco tem
se esquivado de atender em suas
agências os clientes com menor renda
deixando-os à margem da inclusão
bancária.
Essas e outras são práticas
que não condizem com a atuação que
deve ter o maior banco público do país.

CAIXA FEDERAL

Comissão do PCS se reúne dia 14 /12
A comissão paritária do Plano
de Cargos e Salários (PCS), criada
para debater e formular uma proposta
de critérios para promoção por
merecimento na Caixa Econômica
Federal, se reúne no próximo dia 14
de dezembro, em Brasília (DF).
O objetivo é fechar o pacote de
critérios
da
promoção
por
merecimento em 2012 antes da
rodada da mesa de negociações

permanentes entre a Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf/CUT) e os
representantes da empresa, marcada
para o dia 16 de dezembro, também
em Brasília.
O modelo de Ret/PV proposto
pela empresa será um dos principais
pontos das negociações permanentes
entre os empregados e a Caixa, em
16 de dezembro, na capital federal.

PONTO ELETRÔNICO

Contraf assina acordo com o Bradesco
A Contraf-CUT assinou na
quinta-feira, dia 8, com os
representantes do Bradesco, o Acordo
Coletivo de Trabalho sobre o sistema
alternativo eletrônico de controle de
jornada de trabalho (ponto eletrônico).
A assinatura ocorreu na sede da
Confederação, em São Paulo.
O instrumento é um acordo
padrão, que também será orientado em
breve para ser firmado com as demais
instituições financeiras, levando-se em
conta as especificidades de cada
banco.
A iniciativa ocorre em razão da
publicação da Portaria nº 1510, de 21/
08/2009, do Ministério do Trabalho e
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3601-2785 ou 3601-2786

ITAÚ

Na quinta-feira, 15, sindicatos realizam
mais um Dia Nacional de Luta
Na quinta-feira, 15, sindicatos
de bancários de todo o país estarão
realizando mais um Dia Nacional de
Luta dos Funcionários do Banco do
Brasil. Os trabalhadores vão
protestar contra o trabalho nos finais
de semana, o assédio moral, a
exclusão bancária e ainda cobrarão
do banco a retomada dos debates nas
mesas
temáticas,
melhores
condições de trabalho, o respeito à
escala de férias e o cumprimento da
jornada diária de 6 horas.
O BB já sofreu várias

Nº 2738

Emprego (MTE), que disciplina a
utilização dos meios eletrônicos para a
marcação do ponto dos trabalhadores
nas empresas.
A publicação causou muita
polêmica no meio empresarial, uma vez
que a portaria exige a instalação de um
equipamento novo, chamado REP
(Registro Eletrônico de Ponto), que visa
assegurar a impressão automática de
todo registro do ponto efetuado pelos
trabalhadores, além de exigir a
instalação de novos softwares,
certificados pelo MTE.
A data prevista para a entrada
em vigor dos novos procedimentos é o
próximo dia 1º de janeiro de 2012.

Protesto fecha
agência em POA
Os bancários fecharam, na
manhã desta segunda-feira, dia 12,
uma agência do Itaú Unibanco, em
Porto Alegre. A unidade, localizada na
Rua Mostardeiro, no bairro Moinhos
de Vento, voltou a funcionar após o
banco disponibilizar mais um
funcionário. O protesto ocorreu para
denunciar a falta de pessoal, o que
prejudica as condições de trabalho
dos funcionários do banco.
Na última quinta-feira, dia 8, o
Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre realizou um protesto em frente
à agência do Itaú Unibanco de
Gravataí, que também apresentava
falta de pessoal. Além de melhores
condições de trabalho e mais
contratações, a manifestação exigiu
o fim do assédio e das demissões.
JURÍDICO / PLR

Sindicato paga
ações do Itaú
O SEEB Passo Fundo iniciou
neste mês o pagamento das ações
sobre diferenças de PLRs do ItaúUnibanco no período de 2005, 2006 e
2007 que o Sindicato venceu na
esfera judicial.
Como ainda existe irregularidade na forma de pagamento da PLR
praticada pelos bancos privados, o
Sindicato vem impetrando, ano após
ano, ações judiciais em nome dos
seus filiados para reclamar as
diferenças.
PIADINHA
Quatro baianos acabam de assaltar
um banco e chegam ao esconderijo.
O mais ansioso deles pergunta ao
chefe da quadrilha:
-E aí? Vamô contar o dinheiro, meu
rei?
- Och! Pra que todo esse trabalhão?
-disse o chefe.
-Vamos esperar o noticiário da TV pra
saber!

