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CAMPANHA SALARIAL I

para aprovarem a deflagração de
greve por tempo indeterminado a
partir do dia 18, se até lá as empresas
não apresentarem nova proposta que
contemple as reivindicações da
categoria.
Em Passo Fundo, a
assembleia ocorre na data supra, às
18 horas, na sede do SEEB.

BANRISUL I

Horas extras: Operadores de Negócios
são ignorados na Sureg Alto Uruguai
Conforme noticiamos no dia 13/
08, o SEEB-Passo Fundo, através da
Fetrafi-RS, cobrou da Diretoria do
Banrisul o pagamento das horas extras
dos ONs. E, no dia 28/08, a Diretoria
deu uma resposta pífia, republicando a
IA sobre o Acordo Coletivo de Trabalho,
assinado entre os representantes dos
funcionários e a diretoria do banco,
relativo ao Sistema Eletrônico de
Controle de Jornada de Trabalho.
Esta Instrução “choveu no
molhado”, nada informando sobre a

irregularidade identificada nas agências
de Passo Fundo e da rede e o que fazer
com as horas não pagas do mês
anterior. Assim, o problema persiste.
Os administradores se
defendem informando que, realmente,
a trava foi retirada, mas que não estão
autorizados a, efetivamente, pagar as
horas extras. Mas, por que então ainda
permitem a realização destas horas?
Para o cumprimento das metas
abusivas, nada mais conveniente: mãode-obra a custo zero!

BANRISUL II

Horas extras: como a Diretoria não
age, o Sindicato fará denúncia à DRT
Na semana passada, por
algum motivo escuso, apenas os
administradores da Ag. General Neto
receberam uma intimação da Gestão
de Pessoas para a resolução e
explicação
deste
problema.
Estranhamente, a Diretoria do
Banrisul esqueceu que suas outras
agências da cidade, da SUREG e da
rede(!) passam pela mesma
irregularidade.
Assim, é evidente que os
Diretores do Banrisul estão querendo
fazer do acordo com a Fetrafi-RS um
acordo de gaveta, fazendo uma ou
outra intervenção para que mostrem
serviço e joguem a responsabilidade
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CAMPANHA SALARIAL II

Comando envia carta à Fenaban:
bancários podem parar no dia 18
O Comando Nacional dos
Bancários enviou carta à Fenaban na
quarta-feira, 5, informando que, em
razão do impasse nas negociações
provocado pela decisão dos bancos em
manter a proposta insuficiente de 6%
de reajuste, o Comando Nacional dos
Bancários orientou os sindicatos a
convocarem assembleias no dia 12

Nº 2812

exclusivamente aos gestores,
escolhendo uma ou outra como bode
expiatório. Mas, o SEEB-PF não se
limitará a esta manipulação
organizacional, mantendo acesa esta
problemática junto a Fetrafi-RS e aos
demais sindicatos.
Comunicamos aos colegas
que, nesta data, este Sindicato
encaminhou denúncia formal à
Delegacia Regional do Trabalho para
enquadramentos das agências à lei.
Lembramos que administração
alguma visando corte de “despesas”
passará por cima dos Direitos
Trabalhistas de qualquer bancário.
Hora extra feita é hora extra paga!

Categoria mantém
em aberto o diálogo
Na correspondência enviada à
Fenaban, o presidente da Contraf-CUT
e coordenador do Comando Nacional,
Carlos Cordeiro, reafirma que os
sucessivos resultados positivos dos
bancos permitem atender às
demandas da categoria: reajuste de
10,25%, piso salarial de R$ 2.416,38,
PLR de três salários mais R$ 4.961,25
fixos, Plano de Cargos e Salários para
todos os bancários, entre outras.
Cordeiro reafirma também a
disposição de manter o diálogo em
aberto com a entidade mesmo que as
assembleias aprovem o início da
greve para o dia 18: “Como sempre
acreditamos no diálogo e apostamos
no processo de negociações,
aguardamos manifestação dessa
Federação com uma nova proposta até
o dia 17 de setembro, para que
possamos submetê-la à apreciação
das assembleias”
FUNDAÇÃO BANRISUL

Encontro acontece
nesta quarta (12)
Acontece nesta quarta-feira
(12), no Centro de Eventos do Colégio
Notre Dame, a partir das 19h15min,
um encontro aberto a todos os
banrisulenses para tratar da
Fundação Banrisul. O objetivo é
realizar uma prestação de contas
sobre o desempenho da entidade em
2011 e detalhar a evolução do seu
processo de reestruturação.
Todos estão convidados, tanto
ativos quanto aposentados, sendo
extremamente importante a presença
neste evento.
PIADINHA
Por que a OAB proíbe relações
sexuais entre advogados e seus
clientes? R.: Para evitar que seus
clientes sejam cobrados duas vezes
pelo
mesmo
serviço.

