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CAMPANHA SALARIAL

resultados (PLR) de três salários mais
parcela fixa adicional de R$ 4.961,25,
além de vales-refeição, cestaalimentação e auxílio-creche no valor
de R$ 622 cada.
As duas primeiras rodadas de
negociação já estão marcadas.
Nos dias 7 e 8 serão discutidas
as reivindicações de emprego, saúde
e condições de trabalho, e cláusulas
sociais.
Nos dias 15 e 16 serão
tratadas as demandas de segurança
bancária, igualdade de oportunidades
e também a remuneração.

CAMPANHA SALARIAL II

A pauta específica da Caixa Federal
O Comando Nacional também
entregou à direção da CEF nesta
quarta-feira 1º de agosto a pauta
específica de reivindicações dos
empregados, aprovada no 28º
Conecef. As rodadas de negociação
acontecerão em 9 e 17 de agosto.
As principais reivindicações
específicas na Caixa: Contratação de
mais empregados; Saúde do
trabalhador e melhores condições de
trabalho; Isonomia; Recomposição do

poder de compra dos salários;
Solução dos problemas do Saúde
Caixa; Extensão do tíquete e cestaalimentação para aposentados e
pensionistas; Fim à discriminação dos
participantes do REG/Replan não
saldado; Fim do voto de minerva na
Funcef; Pagamento integral de toda
hora extra realizada; Em defesa da
jornada de 6 horas; Fim dos
correspondentes bancários; Fim do
assédio
moral
na
Caixa.

CAMPANHA SALARIAL III

A pauta específica do Banco do Brasil
A pauta específica do BB
também foi entregue. A primeira
rodada com o BB foi agendada para
os dias 13 e 14 de agosto, em
Brasília.
As principais reivindicações
específicas do BB: Melhorias no Plano
de Carreira e Remuneração;
Negociação do Plano de Comissões;
PLR sem vinculação com o programa
de metas Sinergia; Jornada de 6 horas
para todos, sem redução do salário;
Fim da PSO e volta dos caixas e
gerentes de serviços para as
agências;
Fim
dos

03 / agosto / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

CARTÃO DE CRÉDITO

A pauta de reivindicações já está
com a Fenaban
O Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela ContrafCUT, entregou nesta quarta-feira 1º de
agosto ao presidente da Fenaban,
Murilo Portugal, a pauta de
reivindicações da Campanha
Nacional 2012, em São Paulo.
Entre os principais pontos da
pauta de reivindicações destacam-se
o reajuste salarial de 10,25%
(aumento real de 5% mais a reposição
da inflação projetada de 4,97% para
o período), piso de R$ 2.416,38
(salário mínimo calculado pelo
Dieese), participação nos lucros ou

Nº 2801

descomissionamentos e seleção
interna para promoção em todos os
cargos; Remoção automática para o
preenchimento de todas as vagas de
escriturário; Assinatura do Protocolo
de Prevenção de Conflitos e revisão
dos Comitês de Ética; Cassi e Previ
para todos, sem redução de direitos;
Fim do voto de Minerva na Previ;
Delegados sindicais para todas as
dependências do banco; Acabar com
o truque da direção do BB de enganar
os clientes e a sociedade com o “Bom
para Todos”, que, na verdade, não é
bom
para
ninguém.

Juros de até 490%
ao ano
Enquanto a taxa básica de
juros, a Selic, que serve de referência
para todo o mercado, cai para os
menores níveis da história brasileira,
as taxas cobradas pelos cartões de
crédito não só se mantêm em três
dígitos ao ano como, em alguns
casos, chegam, até, a subir. Hoje, se
alguém deixar de pagar uma fatura de
R$ 10 verá sua dívida chegar a
incríveis R$ 45 mil em apenas cinco
anos.
Em média, os juros dos
cartões brasileiros são de 323,14%
ao ano, segundo pesquisa da
Proteste, mas podem superar os
400%. Um levantamento com os
maiores bancos do país verificou que
as taxas variam de 30% ao ano a
490%
ao
ano.
BANRISUL / CABERGS

Eleições para o
Conselho Fiscal
A CABERGS está iniciando o
processo de votação para a escolha
da nova Composição do Conselho
Fiscal. A votação será feita pelo
Correio em cédulas enviadas aos
banrisulenses. Serão computados os
votos enviados pelos Correios até o
dia 29 de agosto.
A Chapa 2 conta com o apoio
do movimento sindical e é composta
por Paulo Gilberto Geliski e João
Carlos Lampert como titulares. Para
a suplência, temos Nilton Paulo Leite
Dias e Carlos José Marcos, o Carlitos
do Sindicato de Passo Fundo, como
c a n d i d a t o s .
PIADINHA
O caipira fala para o filho: - Fio! Põe
a sela no cavalo véio pra eu! - Mas
por que ocê vai com o cavalo véio?
-Nóis tem que gastá as coisa véia
primeiro!
-Intão por que o senhor não vai a pé?

