Quarta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

Nº 2909

30 / outubro / 2013

3601-2785 ou 3601-2786

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br
__________________________________________________________________________________________________
BANRISUL - I

SINDICATO - I

A greve foi mantida e obrigou o banco Vem aí o Campeonato
de Futebol Society
a melhorar a proposta diante do TRT
Práticas antissindicais, com
pressões e ameaças aos grevistas,
principalmente a partir das
superintendências. Este foi o
expediente utilizado pela diretoria do
Banrisul para tentar acabar com a
greve. Não conseguiu; esbarrou na
valentia e coragem dos trabalhadores
em luta.
Intransigente, e insistindo em
não apresentar proposta aceitável para
seus funcionários, a diretoria do banco
resolveu, então, apelar ao TRT
(Tribunal Regional do Trabalho),

solicitando a mediação da Justiça do
Trabalho. Tentou, assim, assustar os
grevistas e acabar com a greve que
já durava mais de trinta dias. Outra
vez não obteve sucesso.
Houve várias baixas, é certo muitos retornaram ao trabalho -, mas
nas maiores bases sindicais, o
movimento continuou forte. E foi essa
persistência dos trabalhadores,
mantendo a luta, que obrigou o banco
a apresentar proposta melhor diante
do TRT na reunião realizada ontem,
já no 41º dia de greve.

BANRISUL - II

Conquistada com a greve de 2012, PLR
própria passa para 1,8% do lucro líquido
A PLR própria, conquistada
com a greve de 2012, foi melhorada
após a grande greve deste ano. A
proposta do Banrisul avançou para o
percentual de 1,8% do lucro líquido. Ela
será paga, em sua quase totalidade,
1,5%, no dia 8 de novembro. Os
restantes 0,3% serão pagos
juntamente com a segunda parte da
PLR da Fenaban, em 2014, após a
divulgação do lucro anual. Quanto aos

afastados por licença-saúde, o banco
recuou e vai garantir a esses colegas
o pagamento da PLR.
Houve avanço também na
compensação das horas não
trabalhadas, que se dará da seguinte
forma: uma hora por dia até 31 de
dezembro. Além disso, o banco se
comprometeu a manter as férias e os
abonos assiduidade já agendados
pelos grevistas nesse período.

BANCO DO BRASIL

Em SP, Superintendência foi paralisada
em protesto contra as pressões pós-greve
Na manhã de segunda-feira,
28, os funcionários do Banco do Brasil
de São Paulo, capital, paralisaram o
prédio da Superintendência na
Avenida Paulista, das 6h às 12h. Os
trabalhadores protestaram contra as
represálias que a diretoria do BB tem
imposto aos funcionários que
participaram da greve da categoria
bancária.
Cerca de 400 funcionários e
400 terceirizados trabalham no prédio
onde funcionam duas agências e
áreas estratégicas do banco como a

diretoria de distribuição, responsável
por coordenar todas as agências de
varejo da capital paulista, e também
as
diretorias
comercial
e
internacional.
Desde que foi assinado o
acordo coletivo com a Fenaban e o
aditivo com o BB, os funcionários
grevistas vêm denunciando pressões
e assédio moral para que cancelem
férias agendadas até o dia 15 de
dezembro, data estabelecida para o
término da compensação das horas
não trabalhadas.

Informamos a todos os
bancários de nossa base territorial que
a Secretaria de Formação, Cultura
Esporte e Lazer do SEEB Passo Fundo
está organizando um campeonato de
Futebol Society masculino. Nos
próximos dias, as fichas de inscrições
das equipes estarão sendo distribuídas
nas agências. Como de hábito, será
permitida a participação de cônjuges
de bancárias e vigilantes, em
condições que serão futuramente
esclarecidas. Os jogos acontecerão
sempre aos sábados, pela manhã.
Monte sua equipe e venha participar
destes importantes momentos de
integração da categoria bancária.
SINDICATO - II

Ações do FGTS
Assunto está sendo debatido no
Sistema Diretivo da Fetrafi-RS
Os bancários vêm sofrendo
um grande assédio da parte de alguns
advogados com vistas ao ingresso de
ações judiciais para a correção dos
saldos do FGTS. Na semana passada,
o SEEB-PF enviou a bancárias e
bancários, mensagem em que afirma
que “vai buscar, inclusive através de
um debate no âmbito da Fetrafi-RS,
mais informações para que a questão
possa ser encaminhada da melhor
forma possível as trabalhadoras e
trabalhadores”. E o assunto está
sendo debatido na reunião do Sistema
Diretivo da Fetrafi-RS no dia de hoje.
Em breve, divulgaremos o que foi
deliberado nessa reunião.
PIADINHA
O homem chega em casa e diz a
mulher:
- Querida, vamos ter que economizar.
Teremos que dispensar a empregada!
Você terá que limpar, passar, lavar e
ainda aprender a cozinhar!
A mulher responde:
- Tudo bem querido! Aprenda a fazer
amor e dispensamos o motorista!

