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CAMPANHA SALARIAL

e combate ao assédio moral.
A pauta será entregue à
Fenaban no dia 1º de agosto. E já
estão marcadas rodadas de
negociação, nos dias 7 e 8 e 15 e 16.
Outros pontos da pauta:
-Plano de Cargos, Carreiras e
Salários para todos; Auxílio-educação
para graduação e pós-graduação;
Auxílio-refeição e vale-alimentação,
cada um igual ao salário mínimo
nacional (R$ 622,00) e jornada de 6
horas para todos. Por Passo Fundo,
participaram Carlos Niederauer
(Todinho) e Gustavo Marques.

BRADESCO

Após mobilização, atendimento do
Saúde Bradesco é ampliado
O Dia Nacional de Luta dos
funcionários do Bradesco contra o
atendimento incompleto do planos de
saúde e odontológico, ocorrido no
último dia 4, surtiu efeito. A negociação
com a Contraf-CUT, sindicatos e
federações, realizada na quarta-feira
(18), em Osasco, trouxe avanços para
os bancários.
O Bradesco disse que se
adequará à Resolução Normativa 254
da Agência Nacional de Saúde (ANS)
e incluirá no atendimento aos usuários
especialidades como psicologia,

psiquiatria,
fonoaudiologia,
nutricionista, entre outras, além de
procedimentos como vasectomia. Os
funcionários contarão com consultas
nessas áreas a partir de 4 de agosto.
O banco se comprometeu
também em agendar reuniões com as
federações de bancários em todo país,
a fim de discutir os problemas de
credenciamentos de profissionais e
buscar soluções que atendam as
demandas dos funcionários.
Dúvidas e reclamações
devem ser feitas pelo 0800-7012700.

ITAÚ

Mais agências vão abrir em horário
alternativo
Após ampliar o horário de
funcionamento de 46 agências de
shoppings, o Itaú anunciou no dia 06
que estendeu o período de
atendimento ao público de mais 13
agências no País. Com a mudança,
essas agências vão funcionar das 12h
às 20h com atendimento exclusivo
para clientes do banco após as 17h.
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3601-2785 ou 3601-2786

SALÃO DE FESTAS

Conferência Nacional define 10,25%
como índice a ser conquistado
Os 629 delegados (428
homens e 201mulheres) e 43
observadores de todo o país que
participaram da 14ª Conferência
Nacional dos Bancários, realizada em
Curitiba, aprovaram na plenária final
deste domingo 22 a pauta de
reivindicações da Campanha 2012,
que inclui reajuste de 10,25% (inflação
mais 5% de aumento real), piso igual
ao salário mínimo do Dieese (R$
2.416), PLR equivalente a três
salários mais R$ 4.961,25 fixos, além
de mais contratações e fim da
rotatividade, fim das metas abusivas
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No total, informa o banco, são
59 agências no País operando com
horário diferente.
O movimento sindical bancário
exigirá o respeito à jornada de seis
horas dos bancários e bancárias, o
efetivo registro e pagamento das
horas trabalhadas e a garantia de
segurança no local de trabalho.

Agenda paralisada
para reformas
Informamos a todos os
bancários que a agenda para a
utilização do Salão de Festas do
Sindicato estará indisponível entre os
dias 21/09 e 31/10 de 2012.
Esta
pausa
nos
agendamentos se faz necessária
para reforma e manutenção do local,
visando conservar este importante
patrimônio de nossa categoria.
Lembramos a todos que os
agendamentos confirmados para as
demais datas estão mantidos.
CAIXA FEDERAL

Decisão sobre REG/
Replan é nacional
A Terceira Turma do TRT
da 10ª Região decidiu proibir a
Caixa Econômica Federal de exigir
que os empregados abandonem
ações judiciais contra a empresa
para aderirem à nova estrutura do
Plano de Cargos e Salários (PCS/
98). Também há a determinação de
que o banco se abstenha de exigir
a migração de seus empregados
para o Novo Plano Funcef,
realizando saldamento relativo ao
REG/Replan, como condição para
a adesão ao novo PCS.
O Tribunal declarou a nulidade
das “migrações para a nova
estrutura salarial unificada de 2008,
feitas mediante exigência de
saldamento do plano REG/
REPLAN e da inexistência de ação
trabalhista”. Vale dizer que esta
decisão é definitiva e tem
abrangência
nacional.
PIADINHA
O diretor diz ao novo funcionário:
-Já sabe a sua função aqui, rapaz?
-Sim. Acordar os colegas sempre que
o senhor chegar à empresa.

