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Assembleia aprova a CCV para
Passo Fundo e Região
A assembleia teve ainda a
presença do colega Marcelo Carrion,
da Comissão Executiva dos
Empregados da CEF e do advogado
Afonso Canabarro da Silva, assessor
jurídico do SEEB Passo Fundo. Em
suas falas, ambos procuraram dirimir
dúvidas e explicar aos presentes
questões importantes sobre a CCV.
O SEEB Passo Fundo e
Região coloca a sua estrutura à
disposição dos bancários para
dúvidas sobre o tema, que será
acompanhado pela Secretaria
Jurídica da entidade. A mesma está
sob a responsabilidade de Carlos
Henrique Niederauer (Todinho).

CAMPANHA SALARIAL

Fóruns deliberativos da
Campanha Salarial se aproximam
Como é de conhecimento de
todos, o calendário de organização da
Campanha Salarial 2012 no estado já
foi definido, mediante reuniões prévias
entre representantes dos 38
sindicatos que compoem a FetrafiRS.
As Datas dos eventos no RS: 02 de junho de 2012 - Encontros
Estaduais dos Trabalhadores do BB
e da CEF, em Porto Alegre. - 07 e 08
de julho de 2012 – sábado e

domingo:9:00 - 14ª Conferência
Estadual dos Trabalhadores e
Trabalhadoras em Instituições
Financeiras do RS, também em Porto
Alegre.
Os bancários de Passo Fundo e
região interessados em participar
devem entrar em contato, o quanto
antes, com o Sindicato e seus
representantes para que seja
organizada a logística de participação
nestes importantes momentos.

PLR SEM IMPOSTO DE RENDA

Negociação ainda sem acordo
A CUT e as demais centrais
sindicais rejeitaram proposta feita pelo
governo nesta quinta-feira, 31, de
isentar de imposto de renda PRL’s de
até R$ 5 mil, apenas a partir de 2013.
A contraproposta das centrais é
de isenção total para PRL’s de até R$
10 mil e uma cobrança progressiva a
partir desse valor que iria de 7,5% a
27,5%.
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CAIXA FEDERAL

Os empregados da Caixa
Federal que compareceram ao
Sindicato nesta quarta-feira, em
assembleia, aprovaram a proposta de
ampliação do público alvo da CCV
(Comissão de Conciliação Prévia),
que agora permite a negociação do
passivo referente à 7ª e 8ª horas com
trabalhadores da ativa, dentro dos
requisitos já descritos nas edições
anteriores do Curtas e Novas.
A relevância do tema
contrastou com a baixa presença de
trabalhadores na assembleia, porém,
baseado em princípios democráticos
o Sindicato acatará, integralmente, a
sua decisão.
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O Secretário Executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa, alegou que o governo não
pode isentar a partir deste ano
porque, segundo a Lei da
Responsabilidade Fiscal, para ter
desoneração
tem
de
ter
compensação, ou seja, o governo
teria de aumentar algum outro
imposto para garantir a receita.

Bancários retomam
negociação
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomam a negociação
permanente com o HSBC na próxima
segunda-feira,4, às 14h, em São
Paulo.
Na pauta estarão questões
relacionadas às condições de
trabalho e saúde, plano de previdência
complementar e programa de
remuneração variável. Também será
discutido o emprego, focando o novo
sistema operacional que vem sendo
implantado
pelo
banco,
a
necessidade de mais contratações e
o processo de terceirização.
Trata-se da primeira reunião
após a visita à Contraf-CUT do novo
presidente do HSBC no Brasil, André
Brandão, ocorrida no último dia 8. Na
ocasião,
ele
confirmou
a
permanência do banco inglês no país.
Essa confirmação foi muito
importante porque o HSBC emprega
diretamente mais de 23 mil
funcionários no Brasil, mas as
questões relacionadas às condições
de trabalho de seus funcionários
precisam melhorar.
SANTANDER

Presidente nega
a venda
O presidente do Santander
Brasil, o espanhol Marcial Portela
Alvarez, é taxativo ao dizer que o
banco não está à venda. “Não existe
qualquer negociação para venda do
banco e a matriz não quer vender”,
afirmou ao Valor, em referência a
especulações recentes sobre
negociações para venda do controle
ou parte do banco no país.
PIADINHA
-Padre! Meu namorado me
desvirginou!
-Contra a sua vontade?
-Não, Padre...Contra a parede!

