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MOVIMENTO SINDICAL - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Adiada a votação do PL 4330
Mobilização dos trabalhadores foi vitoriosa
A votação do PL 4330 na
Câmara dos Deputados, que estava
marcada para a semana passada, foi
adiada mais uma vez. A grande
mobilização dos trabalhadores
brasileiros obrigou a CCJC (Comissão
de Constituição e Justiça) a retirar o
projeto da pauta na sessão de quartafeira, 10. “Não, não, não, ao PL da
escravidão” e “Terceirização é
precarização” eram algumas das frases
que os trabalhadores gritavam
repetidamente nas galerias da
comissão.
A mobilização deu suporte à
negociação que representantes dos
trabalhadores realizaram, com o

objetivo de retirar o projeto da pauta,
numa comissão quatripartite formada
juntamente com o governo federal,
empresários e parlamentares ainda
antes do início da sessão. Agora, essa
comissão realizará quatro reuniões
semanais, a primeira no dia 15 e as
demais sempre nas segundas-feiras,
tendo o dia 5 de agosto como data limite.
O objetivo é chegar a um acordo quanto
ao texto do PL.
Se não houver acordo no
âmbito dessa comissão, será definida
nova data para a votação do projeto; o
dia 13 de agosto já surgiu como
provável data para que o PL 4330 volte
à pauta de votação.

MOVIMENTO SINDICAL - II

Bancários participaram ativamente da
mobilização para barrar o PL 4330
Em todo o país, seja nas
paralisações,
seja
enviando
mensagens via Internet aos deputados
da CCJC, os bancários participaram da
mobilização contra a aprovação do PL
4330. Centenas de bancários também
se deslocaram até Brasília para
participar da pressão sobre os
parlamentares.
Miguel Pereira, secretário de
Organização da Contraf-CUT e
integrante do GT Terceirização da CUT,
afirmou que a mobilização dos
bancários de todo país nesta terça e
quarta em Brasília foi fundamental. "Na

visita aos gabinetes dos deputados e
nas conversas com as lideranças
partidárias, conseguimos reverter
importantes posicionamentos e
conquistar novos aliados para impedir
que a precarização do trabalho seja
institucionalizada, travestida da
proposta de regulamentação da
terceirização constante do PL 4330 e
do seu substitutivo", disse Pereira.
“Daqui para a frente será nossa
capacidade de organização que definirá
o resultado", afirmou Maria G Costa,
secretária de Relações de Trabalho da
CUT e integrante da mesa quatripartite.

BANRISUL - I

Banco apresentou nova proposta para
o Plano de Carreira na sexta-feira, 12
Em reunião na sede da
FetrafiRS, que aconteceu na sextafeira, 12, a diretoria do Banrisul
apresentou uma nova proposta de
Plano de Carreira aos membros do
Comando
Nacional
dos
Banrisulenses.
Conforme o Comando,
basicamente o banco alterou os

seguinte pontos em relação à proposta
anterior: a promoção por tempo de
serviço passa para três anos e o step
para 5,5%. Outra alteração situou-se
no enquadramento de quem for migrar
para o novo plano. O tempo será
considerado de forma escalonada e as
distorções serão compensadas com
a aceleração nas promoções.

Sobre a negociação
realizada na sexta-feira
Na sexta-feira, 12, foi realizada
um reunião de negociação entre a
Contraf e a diretoria da Caixa
Econômica Federal. O principal tema
abordado foram as condições de
trabalho. Os problemas que vêm
enfrentando os chamados tesoureiros
solitários, que, além de não estarem
recebendo horas-extras, também não
compensam horas, até porque não
possuem substitutos forma, uma vez
mais, enfatizados. E a Contraf lembrou
à CEF de que a empresa já havia se
comprometido a resolver o problema.
A compensação de horas, o
ranqueamento, o assédio moral/
descomissionamento, o trabalho aos
sábados e o login único também
entraram na discussão.
Na página do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo na Internet,
www.bacnariospassofundo.org.br,
pode ser lido um relato completo da
reunião realizada no dia 12.
BANRISUL - II

Comando se reunirá
para avaliar a proposta
O Comando marcou para
quarta-feira, 17, uma reunião para
avaliar a nova proposta para o Plano de
Carreira. Até lá, as assessorias do
movimento sindical farão uma análise
técnica da proposta do banco que será
apresentada aos participantes da
reunião. Dirigentes sindicais do Banrisul
de todo o Estado também estão sendo
convidados para a reunião do dia 17.
PIADINHA
- Ora pois, Joaquim, eu não aguento
mais meu casamento! Quero me
separar mas não sei como!
- Ora ora, Manoel, faça como meu
irmão: diga que vai comprar cigarro
e nunca mais volte.
- Ora pois, não vai dar certo não.
- Por que não, Manoel?
- Porque eu não fumo, oras!

