Quarta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

BANRISUL

mas importantes para o nosso futuro.
Eu não tenho a menor dúvida de que
nós todos crescemos e que daremos
passos importantes que serão
registrados na história da categoria”,
ressalta o presidente.
A pauta específica é muito
democrática porque contempla os
colegas que chegaram antes, os que
chegaram agora e os colegas
aposentados. Carlos José Marcos
(Carlitos), Diego Francisco Pulga e
Osmar Sauer participaram do
encontro como representantes da
região
de
Passo
Fundo.

BANCO DO BRASIL

As propostas estão na mesa, mas
BB não apresenta soluções
O Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela ContrafCUT e assessorado pela Comissão
de Empresa dos Funcionários do
Banco do Brasil, realizou nesta
segunda-feira (20), em São Paulo, a
segunda rodada de negociação da
pauta específica do funcionalismo
com a direção do BB.
O banco não apresentou
nenhuma solução para melhorias do
Plano de Carreira e Remuneração
(PCR) e Planos de Comissões.
Entre os pontos apresentados
pelo Comando estão as seguintes
propostas:
-seleção
interna
para
comissionamento, fim da perda de
funções/descomissionamentos;
- volta dos caixas executivos para
dotações das agências e inclusão na
carreira de mérito para os caixas;
- fim das travas para concorrência e
remoção automática, fim da perda de
função por licenças e afastamentos;
-direito à adesão Cassi/Previ para
todos;
-mudança nos comitês de ética para
que tenha renovação da cláusula;
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3601-2785 ou 3601-2786

ITAÚ

20º Encontro Nacional debateu
campanha salarial e pauta específica
A Fetrafi-RS e sindicatos filiados
reuniram neste sábado 195
banrisulenses, vindos de todo o país
para a 20ª edição do Encontro
Nacional dos Banrisulenses.
O evento debateu a atualização
da
pauta
específica
dos
banrisulenses, que será entregue à
direção do banco na Campanha
Salarial 2012.
Sobre o Plano de Carreira, o
presidente disse novamente que o
atual modelo não serve. “Estou
convencido de que precisamos fazer
isto com calma. São temas pesados,
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- assinatura da cláusula de Combate
ao Assédio Moral da convenção
coletiva firmada com a Fenaban e fim
do voto de minerva na Previ
- aumento do piso, interstício de 6% e
diminuição do tempo para aquisição
das letras de mérito;
- PLR (modelo debatido na Fenaban),
sendo que qualquer modelo aditivo à
Fenaban não terá vínculo com o
programa Sinergia BB;
- pontuação de mérito para caixas e
escriturários;
- VR para os caixas executivos e
aumento no valor da gratificação de
função;
- efetivação dos caixas e que todos
pertençam às dotações das
agências;
- gratificação de função de 55% para
atendentes CABB, unificação dos
atendentes A e B e tirar a trava de
remoção (pela natureza do trabalho).
O que tem ficado claro nas
reuniões, além da intransigência do
BB, é o fato de o banco estar pagando
para ver até onde vai a capacidade de
indignação e mobilização do conjunto
de seus trabalhadores.

Banco pagará PCR
em parcela única
O Itaú anunciou na sexta-feira
(17) que pagará o valor integral de no
mínimo R$ 1.800 da Participação
Complementar nos Resultados
(PCR) junto com a antecipação da
Participação dos Lucros e
Resultados (PLR).
A medida atende reivindicação
da Contraf-CUT e ocorre um dia após
a negociação com a direção do Itaú,
onde o banco havia proposto efetuar
o crédito em duas parcelas.
A PCR é uma conquista de
longa data dos funcionários do Itaú e
traz
importantes
princípios
defendidos pelo movimento sindical.
É linear, na medida em que todos
recebem
o
mesmo
valor
indistintamente; e não é compensável
com nenhum programa próprio de
renda variável, como o Agir. Ou seja,
todo mundo vai receber, e não é
baseada em metas individuais.
FESTA DOS BANCÁRIOS (31/08)

Ingressos começam
a ser vendidos
Os ingressos para a Festa
dos Bancários começarão a ser
vendidos nas agências de Passo
Fundo. O evento, que comemora o
Dia dos Bancários, acontecerá na
APCEF, no dia 31 de Agosto, a partir
das 20 horas.
Foram confeccionados 180
ingressos que não terão seu número
ampliado e serão vendidos ao preço
de R$ 10,00 , exclusivamente para
bancários e seus familiares
(cônjuges e filhos). O tradicional
churrasco será seguido de um grande
arrasta pé. Venha para a festa!
PIADINHA
-Sabe, eu não fiz amor com minha
esposa antes do casamento. E você?
-Não lembro! Qual era mesmo o
nome de solteira da sua esposa ????

