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CAIXA E BB

Brasil- Dia: 04 de maio de 2013,
sábado, das 9 às 17horasLocal:
Auditório do Sindbancários (na Rua
General Câmara 424, Centro Histórico
da Capital).
Encontro Estadual dos
Empregados e Empregadas da
Caixa- Data: 04 de maio de 2013,
sábado, das 9h às 17hLocal: Auditório
da AIAMU (na Rua dos Andradas,
1234, 8º andar, Centro Histórico de
Porto Alegre).
Nos dois encontros serão eleitos
os delegados do RS aos congressos
nacionais do BB e da CEF, que
acontecerão de 17 a 19 de maio, em
São Paulo. Nos próximos C&N
estaremos divulgando a pauta que
será debatida nos encontros
estaduais do BB e da CEF.

HSBC

Mudanças no plano de saúde não
garantem direitos da lei 9.656
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos se reuniram na quinta-feira
(11) com o HSBC, em São Paulo, para
discutir as modificações implantadas
unilateralmente, em janeiro último,
pelo banco inglês no plano de saúde
dos funcionários. As mudanças são
prejudiciais aos bancários, retirando
direitos do pessoal da ativa e dos
aposentados.
O
banco
apresentou
detalhadamente as mudanças feitas
no plano. Além dos reajustes que
encarecerão
o
custo
dos
trabalhadores, o banco está criando
uma nova divisão entre os bancários:
os que são beneficiados pela Lei
Federal nº 9.656/98 e têm direito à
manutenção do plano de saúde (seis
meses a dois anos) em caso de
demissão sem justa causa por
contribuírem mensalmente e os que
não terão a chance de contribuir e, por
isso, não poderão usufruir da
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3601-2785 ou 3601-2786

CAIXA FEDERAL

Encontros estaduais acontecerão no
dia 04 de maio, em Porto Alegre
Começam as atividades
preparatórias à Campanha Nacional
dos Bancários de 2013. São
momentos democráticos e decisivos
para os bancários comparecerem,
discutirem e expressarem suas
ideias para a organização da
campanha salarial de 2013.
Os funcionários(as) do Banco
do Brasil e os empregados(as) da
Caixa lotados no Rio Grande do Sul
têm um compromisso importante na
preparação para a Campanha Salarial
deste ano. Os Encontros acontecerão
no dia 04 de maio de 2013, sábado,
das 9h às 17h, em Porto Alegre, em
lugares específicos para cada banco
público.
Encontro Estadual dos
Funcionários (as) do Banco do

Nº 2859

manutenção para além do que
determina a convenção coletiva
(máximo de 270 dias).
O HSBC tentou justificar as
mudanças utilizando o discurso da
sustentabilidade do plano a longo
prazo e a manutenção dos benefícios
dos trabalhadores.O banco deve
apresentar nova posição até a
próxima semana.
Após mobilizações dos
bancários em todo o país, o banco
estabeleceu para o plano, durante a
reunião desta quinta, o teto máximo
de
R$
182,
limitando
as
coparticipações.
Mesmo que este fato seja uma
conquista, pois anteriormente não
havia limitador, o movimento sindical
entende que há espaço para avançar
mais no debate sobre o plano de
saúde do HSBC, pois há sete anos o
banco tangencia e não negocia
melhorias
para
o
mesmo.

Hoje tem negociação
específica
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomam, hoje, às 14h30,
a negociação da mesa permanente
com a Caixa Econômica Federal, em
Brasília.
A Caixa deveria ter
apresentado até o dia 31 de março
deste ano um plano de ação para
solucionar os problemas de
condições de trabalho dos
tesoureiros. Outro ponto da pauta
será
a
questão
do
descomissionamento.
Os dirigentes sindicais
também vão cobrar da Caixa
informações sobre o andamento da
implantação do login único. O login
único é uma conquista que visa
melhorar as condições de trabalho e
ajudar a evitar fraudes no ponto
eletrônico, uma vez que o trabalhador
só pode logar em apenas uma
máquina
por
vez.
PLANO DE CARREIRA

Banrisul apresenta
proposta
O Banrisul, na tarde desta
terça-feira, 16/4, apresentou sua
proposta de Plano de Carreira ao
Comando dos banrisulenses. Nesta
quinta-feira, 18/4, o Comando dos
Banrisulenses irá se reunir para
formar opinião e iniciar o processo de
informação aos banrisulenses.O
passo seguinte será definir uma
posição sobre a proposta.
Na quinta-feira, 25/4, haverá
assembleias em todo o Estado para
análise e avaliação conjunta. A
proposta, na íntegra, pode ser vista
no site www.fetrafirs.org.br.
PIADINHA
Após a consulta:
-Doutor, o que eu tenho é grave?
-Não
se
preocupe,
meu
amigo.Qualquer dúvida vamos
esclarecer
na
autópsia!

