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CAMPANHA SALARIAL 2015: BANCO DO BRASIL E CAIXA
NEGOCIARAM NA ÚLTIMA SEXTA
CAIXA – Os representantes do banco negaram todas as reivindicações dos trabalhadores, durante a mesa de negociação com o
Comando Nacional dos Bancários, na última
sexta-feira (11), em Brasília.
A isonomia nem é cogitada pela empresa,
que recusou a extensão da licença-prêmio e
do anuênio (ATS) para todos os contratados
a partir de 1998. Resposta negativa também
para o fim da discriminação dos empregados
do REG/ Replan não-saldado, manutenção
das gratificações dos trabalhadores envolvidos em processos de apuração sumária, até
que seja dado direito à ampla defesa, além
da revisão da Estrutura Salarial Unificada e
Plano de Cargos e Salários da carreira administrativa com valorização salarial.
Recusa também sobre a liberação dos delegados sindicais e representantes de entidades
sindicais e associativas para participarem de
atividades, quando solicitados pelos sindicatos. Mais uma vez, o Comando exigiu o fim
do GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas).
A instituição reafirmou que o programa não
só será mantido como ampliado até 2016.
BB - A negociação com o Banco do Brasil
foi até um pouco mais produtiva. A direção
da empresa deu algumas respostas positivas,
mas, no final das contas, os avanços da roda-

SINDICATO GANHA AÇÃO
O Sindicato dos Bancários de Itabuna,
através do escritório Arnon Nonato Marques Advogados Associados conseguiu
uma importante vitória no Tribunal Regional do Trabalho. Os bancos Itaú, Bradesco, agência centro, e Santander, agência
São Caetano, foram condenados a indenizar seus empregados por terem trabalhado
no período da última greve dos vigilantes.
Essas decisões são passiveis, ainda, de recurso.
Os processos das outras agências continuam aguardando decisão do Tribunal.
Para melhor esclarecimento entre em contato com o departamento jurídico do sindicato através dos advogados Arnon N. Marques, Rosiméia Marques, Arnon Marques
Filho, Martha Araújo, Dorana Marques
e Lucas Pumar no endereço localizado
à Rua Firmino Alves, 60, sala 1103, Ed.
Módulo Center.

da sobre cláusulas sociais e Previdência Complementar, foram muito tímidos.
A justificativa do BB é sempre a mesma. Está
analisando as demandas. De concreto mesmo
só quatro abonos para as funcionárias com
gravidez de alto risco. A reivindicação é para
que todos os bancários tenham seis folgas para
consultas médicas.
Embora tímido, houve sinalização de progresso também nas questões sobre as Plataformas
de Suportes Operacionais (PSO). O banco se
compromete a implantar algumas ações para
integrar as agências e as PSO até 31 de agosto
de 2016.
CALENDÁRIO
Fenaban - 16/9 - Remuneração
Caixa - 18/9 - Contratação, condição das
agências e jornada
BB - 18/9 - Remuneração e plano de carreira
Fonte: O Bancário

CALOR INFERNAL
A sala de auto atendimento da agência
Grapiúna do Banco do Brasil situada no
prédio da Prefeitura de Itabuna está sem
condições de receber clientes e usuários
devido ao calor infernal. Há um mês
atrás, parte do sistema de ar condicionado estava sem funcionar, e na semana
passada, todo o sistema de refrigeração
da sala estava quebrado. A clientela tem
reclamado e com razão. Não tem condições adentrar a unidade para realizar
qualquer transação. O calor está insuportável. Parte do sistema de ar condicionado foi consertado, porém, os reparos foram insuficientes.
O Sindicato espera que a situação seja
regularizada o mais rápido possível.
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PALESTRA
SITUAÇÃO DA FUNCEF
A fim de esclarecer e debater a situação
econômico-financeira da Fundação dos
Economiários Federais – Funcef, a diretoria do Sindicato promove uma palestra
com o titular eleito pelos empregados do
Conselho Deliberativo da Funcef, senhor
Antônio Luís Fermino, no dia 25 de setembro (sexta-feira), às 18h, no auditório
do Sindicato dos Bancários de Itabuna.
Todos os bancários da Caixa estão convidados. Participe!
A FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais - é o terceiro maior fundo
de pensão do Brasil e um dos maiores
da América Latina. Entidade Fechada de
Previdência Complementar, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa
e financeira, foi criada com base na Lei
nº 6.435, de 15 de julho de 1977, com o
objetivo de administrar o plano de previdência complementar dos empregados da
CAIXA. Hoje tem patrimônio ativo total
superior a R$ 56 bilhões e aproximadamente 137 mil participantes.
A Fundação é regida pela legislação específica do setor, por seu Estatuto, pelos
regulamentos dos Planos de Benefícios e
por atos de gestão, a exemplo do Código
de Conduta Corporativa e do Código de
Melhores Práticas de Governança Corporativa. Seus recursos são investidos em
áreas diversas que se dividem em: renda
fixa, renda variável, investimentos estruturados, imóveis e operações com participantes. Esses investimentos garantem o
pagamento dos benefícios de seus participantes e, como aplica seus recursos no
país, a FUNCEF, como investidor institucional, tem papel ativo no desenvolvimento nacional.
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