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Em assembleia, Passo Fundo rejeita
novo plano de funções
motivos destacados para a rejeição
deste plano que se configura como um
assalto aos funcionários do banco.
A assembleia ainda deliberou
que irá propor à Contraf-CUT a criação
de um calendário de mobilização e
luta, exigirá do banco a prorrogação
do prazo de adesão ao plano e, se
necessário, tomará medidas judiciais
para impedir o BB de prosseguir com
a implantação do plano sem o devido
debate com seus trabalhadores.

BANCO DO BRASIL II

Reunião no dia 7 organiza luta
nacional contra o plano do BB
A Contraf-CUT reunirá na
próxima quinta-feira 7, às 10h, em São
Paulo, a COE dos Funcionários do
Banco do Brasil para fazer uma
avaliação das reuniões e plenárias
realizadas pelos sindicatos em todo
o país e traçar uma estratégia nacional
de luta contra a implantação unilateral
do novo plano de funções
comissionadas de 6 horas.
Algumas entidades sindicais
também estão obtendo liminares na

Justiça obrigando o BB a dar prazo
maior que 6 dias úteis na assinatura
do “termo de posse” aos
comissionados
migrados
automaticamente para as Funções
Comissionadas (FC) de 8 h.
Os sindicatos seguirão
organizando e mobilizando os
bancários, bem como esclarecendo
política e juridicamente os prejuízos
que o novo plano de funções do banco
acarreta para todos os trabalhadores.

BRADESCO

PLR sai nesta sexta-feira, dia 8
O Bradesco anunciou nesta
sexta-feira (1º) que vai pagar a
segunda parte da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) na
próxima sexta-feira (8). Conforme a
convenção coletiva dos bancários, o
banco deverá creditar o restante da
regra básica e a parcela adicional.
A regra básica da PLR
estabelece o pagamento de 90% do
salário mais uma parcela fixa de R$
1.540 com teto de R$ 8.414,34,
descontada a antecipação já ocorrida
de 54% do salário mais uma parcela
fixa de R$ 924, limitada a R$ 5.408,60.
Conforme a convenção
coletiva, a regra básica deverá ser
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SANTANDER

BANCO DO BRASIL I

Os funcionários do Banco do
Brasil que estiveram presentes à
assembleia que ocorreu na sextafeira, no SEEB Passo Fundo e Região
rejeitaram o novo plano de funções
comissionadas de 6 horas.
A falta do debate com o
coletivo dos trabalhadores, a
escassez de informações sobre o
plano, o curto prazo para adesão e as
reduções salariais que constam na
proposta do BB, foram alguns dos
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majorada até a distribuição de 13% do
resultado, com teto de 2,2 salários ou
R$ 18.511,54, o que ocorrer primeiro.
O banco obteve lucro líquido
ajustado de R$ 11,5 bilhões em 2012.
No entanto, o Bradesco informou que
a regra básica não atingirá o teto de
2,2 salários. Já a parcela adicional da
PLR corresponde à distribuição linear
de 2% do lucro entre todos os
funcionários, com teto de R$ 3.080.
O Bradesco informou que o valor será
de R$ 2.794 para cada empregado.
Já está claro que mais uma
vez a PLR dos bancários está sendo
impactada pelas altas e injustificadas
provisões para devedores duvidosos.

Demitindo no país
onde mais lucra
O lucro líquido gerencial do
Santander Brasil, de R$ 6,329 bilhões
em 2012, só foi 4,98% inferior ao do
ano anterior porque o banco espanhol
aumentou em 30,11% as provisões
para despesas com devedores
duvidosos (PDD), apesar de a
inadimplência nesse período ter
crescido apenas 1 ponto percentual.
Na Espanha, em crise
financeira, o Santander fecha acordo
com os sindicatos, garantindo
mecanismos de informação, diálogo
e respeito aos direitos dos
funcionários,
sem
medidas
traumáticas. E aqui no Brasil demitiu
sem justa causa 1.153 trabalhadores
somente em dezembro e se recusa
a negociar formas de proteção ao
emprego com o movimento sindical.
SEGURANÇA

Paralisação dos
vigilantes
Inúmeras agências não
abriram nesta sexta-feira (1º) em
razão da paralisação nacional de 24
horas dos vigilantes, que ocorreu em
vários estados do país. Os
trabalhadores exigem o pagamento
do adicional de risco de vida de 30%,
garantido em lei para todos os
vigilantes patrimoniais. Houve
paralisações em várias capitais e
importantes cidades brasileiras.
Em Passo Fundo não houve
paralisação.O papel dos sindicatos é
organizar e incentivar a luta dos
trabalhadores. Pena que nem todas
as entidades pensam assim.
PIADINHA
O mineiro vê uma mulher chorando
na plataforma da estação:
-Uai, porquê “cê” tá “chorano”???
E a moça:
-Eu fui ao banheiro e o trem partiu!!
-Uai, o “trem” já não era partido???

