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BANRISUL

entre 2012 e 2013 o banco aumentou
o seu quadro funcional em 12,56%,
enquanto as despesas de pessoal
cresceram 10,94%, somente.
Se considerarmos que neste
período o Banrisul pagou o reajuste
da Campanha Salarial, as promoções
regulamentares, a PLR básica da
Fenaban, a adicional e a específica do
próprio banco, conquistada com a
greve da Campanha Salarial,
concluímos que a economia do banco
foi muito maior do que mostram os
números.
Ou seja, o Banrisul tem
amplas condições de apresentar uma
proposta decente para o Plano de
Carreira de seus funcionários, ao
invés de depreciá-los com propostas
ofensivas como a que está na mesa.
A Diretoria do Banrisul conseguiu algo
significativo: desagradar e mobilizar
todos
os
banrisulenses.

HSBC

Encontro Nacional prioriza emprego e
condições de trabalho
Após três dias de debates, o
Encontro Nacional dos Funcionários
do HSBC terminou na sexta-feira 17
em Curitiba com a aprovação da
pauta de reivindicações específicas,
que tem como prioridades a defesa do
emprego e as condições de trabalho,
e com um ato de protesto em frente
do Palácio Avenida, sede do banco
inglês no Brasil, contra a política de
recursos humanos da empresa e
contra as demissões.
Os cerca de 100 participantes
de todas as regiões do país, que
participaram do Encontro, se
concentraram ao meio-dia em frente
ao prédio no centro da capital
paranaense, dialogando com a
população e com os bancários e
denunciando as dificuldades
enfrentadas pelos bancários do
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CAIXA FEDERAL

Funcionários decidem paralisar duas
horas nesta quinta
Em assembleia realizada na
manhã do sábado, dia 18, no Hotel
Embaixador, em Porto Alegre, os
funcionários do Banrisul decidiram
combater a intransigência e as
ameaças da diretoria do banco com
mais uma paralisação por duas horas
nesta quinta-feira, dia 23, em todo o
Brasil, a partir do início do expediente.
Outra definição foi reunir o
Comando dos Banrisulenses para
avaliar a continuidade da luta. A aposta
é na negociação para solucionar o
impasse do Plano de Carreira e a
manutenção de uma estratégia de
luta.
É
importantíssima
a
participação
de
todos
os
banrisulenses neste dia de
mobilização, pois é flagrante a
tentativa de arrochar os salários e
precarizar o emprego por parte do
Banrisul. Só para se ter uma ideia,
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HSBC no Brasil e o desrespeito da
diretoria do banco em não tratar
seriamente as negociações coletivas.
Há muito tempo que o HSBC
não negocia com seriedade a pauta
apresentada e os problemas só se
agravam. O banco responde uma
demanda com outro problema criado.
Tem sido assim com o programa
próprio de remuneração variável
(PPR), que é o pior dentre todos os
bancos, com as alterações unilaterais
no plano de saúde e na previdência
complementar, além da falta de
funcionários e do adoecimento dos
bancários, que estão tomando
medicamentos de tarja preta para
suportar a pressão cotidianas.
A diretora Jacqueline Cordeiro
participou do Encontro do HSBC,
representando o SEEB Passo Fundo.

Plano de Apoio à
Aposentadoria
A Caixa Econômica Federal
reabriu o Plano de Apoio à
Aposentadoria (PAA). Essa é a
segunda reabertura do PAA, que
possui mecânica semelhante aos
planos implementados pela empresa
desde o final de 2007, sem nenhuma
vantagem adicional.
Pelas regras, podem aderir ao
PAA os empregados que já estão
aposentados pelo INSS e continuam
trabalhando e para aqueles que
estarão aptos a se aposentar até 30
de junho de 2013 e estarão até o dia
28 de junho deste ano com idade
mínima de 48 anos.
O prazo para adesões começou
no dia 13 de maio e vai até o dia 28
de junho. Já o período para o
desligamento da empresa vai de 3 de
junho a 16 de agosto deste ano.
BANCO DO BRASIL

Assembleia aprova
instalação da CCV
Os funcionários do Banco do
Brasil que estiveram presentes à
Assembleia realizada ontem (21), no
SEEB Passo Fundo, aprovaram, por
maioria, a instalação da CCV
(Comissão de Conciliação Voluntária)
para Passo Fundo e Região.
A CCV passa a ser admitida
em casos de postulação de direitos
relativos à jornada de trabalho (7ª e
8ª horas) dos funcionários do BB.
PIADINHA
O gaúchão se julgava o mais macho
de sua região. Um dia ele foi
assaltado. Sabendo de sua fama , o
assaltante resolve “abusar” dele.
Dias depois, o Delegado liga para o
gaúcho , contando que havia prendido
o assaltante e querendo saber o que
fazer com ele.
O gaúcho responde:
-Tchê! Primeiro eu quero uma
reconstituição
do
crime!!!

