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CAMPANHA SALARIAL

Banrisulenses exigem resposta à
proposta do Plano de Carreira
Na primeira reunião da
Comissão Paritária após a entrega da
proposta do novo Plano de Carreira
construída pelos funcionários à
direção do banco, na quarta, dia 25,
os representantes dos trabalhadores
cobraram do Banrisul uma posição
sobre o documento.
Segundo os representantes
do Banrisul, a instituição financeira
está estudando o conteúdo e se
comprometeu de apresentar uma
resposta no dia 3 de agosto, quando
acontece novo encontro. A proposta
foi entregue no dia 27 de junho.
A reunião começou com uma
crítica por parte dos banrisulenses
quanto à Instrução Normativa enviada
recentemente dispondo sobre a
avaliação da rede de agências. Os
bancários discordam do método e do
conteúdo da IN, que casou
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desconforto e insegurança nas
unidades.
Os representantes dos
banrisulenses também deixaram claro
que o banco precisa analisar e se
posicionar ante a proposta
apresentada, pois, construído através
de um debate amplo e democrático
com os funcionários, o plano
representa o verdadeiro anseio de
todos.O novo plano precisa
efetivamente apresentar uma
perspectiva na carreira e valorizar os
funcionários, com promoções por
tempo e merecimento e sem limitação
das vagas.
Os banrisulenses mostraram
que querem um piso melhor, jornada
de seis horas para e que os critérios
de avaliações para comissionamento
e ascensão da carreira sejam
objetivos
e
democráticos.

CAIXA FEDERAL

Assembleia é hoje,
às 18 horas
Os bancários deliberam hoje
sobre a minuta de reivindicações que
será apresentada à Fenaban na
Campanha Salarial 2012. A
apreciação da minuta irá ocorrer em
assembleias gerais realizadas pelos
sindicatos de todo o Estado, no fim
da tarde.
Em Passo Fundo, conforme
edital publicado no Curtas e Novas da
quarta-feira (25), a assembleia
acontecerá a partir das 18 horas, na
sede do Sindicato.
A pauta de reivindicações
aprovada na plenária final da
Conferência, inclui reajuste de
10,25% (inflação mais 5% de
aumento real) aprovada pela maioria
dos votos dos delegados e delegadas,
piso igual ao salário mínimo do Dieese
(R$ 2.416) e PLR equivalente a três
salários mais R$ 4.961,25 fixos.
DIRETORIA COLEGIADA

Decisão anula adesões à ESU da Caixa Sábado tem reunião
Continua a polêmica sobre a
obrigatoriedade de saldamento do
Reg/Replan para os empregados da
Caixa que desejarem migrar para o
novo PCS. Segundo a Assessoria
Jurídica da Fetrafi-RS, no dia 11 de
junho passado se tornou definitiva
uma decisão judicial que anulou as
migrações à Estrutura Salarial
Unificada – ESU.
Isto ocorreu porque a Caixa
exigia que os empregados do REG/
REPLAN migrassem para o
saldamento, discriminando aqueles
que tinham ações judiciais sobre a
jornada de trabalho.
Já na semana passada, a Caixa
entrou com uma ação rescisória medida judicial que tenta invalidar a
decisão que anulou as adesões - e
conseguiu uma liminar no TRT de
Brasília para suspender, por ora, os
procedimentos para as novas

adesões à ESU sem necessidade de
‘saldamento’.
“Um bom alento para as
entidades sindicais dos empregados
é o fato do desembargador que
concedeu a liminar observou que a
sua decisão provisória foi concedida
com conhecimento sumário e precário
dos fatos, apenas para evitar eventual
perecimento de algum direito da Caixa.
Deixou claro, também, que esta
liminar não significa um adiantamento
dos efeitos da decisão de mérito”,
explica o assessor Jurídico da
Federação, Milton Fagundes.
Na avaliação do advogado da
Federação, esta pode não ser a
compreensão do magistrado sobre o
assunto, depois que a ação rescisória
for contestada. O próximo passo é
justamente o prazo para que o
Ministério Público do Trabalho
apresente a contestação à liminar .

no SEEB

Informamos a todos os
diretores do SEEB Passo Fundo e
Região que no próximo sábado (04)
haverá a reunião mensal, na sede do
Sindicato. O encontro iniciará às 9
horas e é aberto à participação de
toda a categoria.
Na pauta, há uma discussão
sobre os primeiros encaminhamentos
da Campanha Salarial, além de
assuntos diversos de interesse da
categoria bancária. Reforçamos o
convite e ressaltamos a importância
da participação
de
todos.
PIADINHA
Joãozinho e seu pai conversam:
-Joãozinho, quero ver seu boletin!!!
-Pai, meu boletin não está comigo.
-O que você fez, perdeu?
-Não! Eu emprestei para um colega
que queria dar um susto pai dele!

