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Funcef e Caixa acertam calendário de
incorporação do REB
As discussões e os acertos entre a Cai
xa Econômica e a Funcef para aprovação da
incorporação do REB pelo Novo Plano po
dem ter desfecho no início de dezembro. O
calendário para a manifestação final das duas
instituições foi fechado em reunião do Con
selho Deliberativo da Funcef realizada se
mana passada.
O assunto entrará na pauta da próxima
reunião do Conselho Deliberativo, marcada
para o dia 26 de novembro. No dia 1º de
dezembro, vai à apreciação do Conselho
Diretor da Caixa.
O Novo Plano apresenta diversas regras
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Vigilantes do BNB estão
com salário em atraso
É lamentável estar noticiando atraso de
salário. Parece que virou rotina ou consen
so entre as empresas de vigilância das agên
cias bancárias do país, em especial as que
atuam em Itabuna.
Desta vez a PRECAVER, empresa que
presta serviço de segurança ao BNB, ainda
não pagou o salário do mês de outubro a
seus funcionários. Temos certeza que não é
por falta de recurso, pois todos os bancos,
tanto público quanto privado fazem os re
passes religiosamente em dia. Deixar de pa
gar os profissionais honrados e que tem
seus compromissos familiares a saldar é uma
verdadeira falta de respeito e de compro
misso. O Sindicato está levando a denún
cia ao Ministério Público do Trabalho.
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Pesquisa revela
graves consequências

do assédio moral
mais favoráveis aos participantes e aos as
sistidos. A base de contribuição inclui Com
plemento Temporário Variável de Ajuste de
Mercado (CTVA), a paridade contributiva
vai até 12%, o resgate é de 100% do saldo
de conta, o pecúlio por morte é de 2,5 SRB
ou proventos Funcef mais INSS, há fundo
para Revisão do Benefício e há a pensão
para filhos até 24 anos e companheiro (a) do
mesmo sexo. (Fenae)

COE do BB vão preparar
debate sobre PCCS
A Comissão de Empresa dos Funcio
nários do Banco do Brasil (CEBB) prepa
ra para hoje e amanhã (17 e 18), o debate
com o BB a respeito do Plano de Cargos
Carreiras e Salários (PCCS). Na campa
nha salarial deste ano, os funcionários con
quistaram o compromisso da empresa de
implementar um plano com prazo até 30
de junho de 2010. A mesa de negocia
ções específicas sobre PCCS será insta
lada ainda este mês, conforme compro
misso assumido na campanha.
A COE DEFENDE QUE O PCCS CONTEM
PLE OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

 Incorporação das comissões ao salá
rio.
 P romoções horizontais e ver tica is.
 Critérios claros e objetivos para pro
moções e nomeações.
 Concursos internos.
 Ampliação das faixas de remuneração.
 Jornada de 6 horas para comissionados.
(Contraf)

VI Sipat  Cipa do BB: Começou ontem (16) e vai até sexta (20), o VI SipatCipa do
Banco do Brasil. Na programação de hoje, um representante do Corpo de Bombeiros
apresentará uma palestra sobre primeiros socorros em caso de emergência.
Amanhã (18), a palestra é sobre prevenção de DSTs e seus preconceitos, que será
ministrada por um profissional do Centro de Referência Dr. Júlio Brito.
A programação do VI Sipat ainda contempla Dinâmica de grupo, sorteio de brinds,
ginástica laboral e coffe break.

O a ssédi o mor al a l ém de
desumanizar o ambiente de trabalho,
acarreta em graves consequências na
vida do bancário. Em pesquisa inédi
ta, feita pela UNB (Universidade de
Brasília), foi constatado que o núme
ro de bancários que cometeram suicí
dio chegou a 181, entre os anos de
1995 e 2006. A média dá um suicídio a
cada 20 dias.
O autor da dissertação Marcelo
Finazzi, mestre em administração da
UNB, verificou mais dados alarmantes
que revelam o sofrimento de quem tra
balha para os banqueiros. Na pesqui
sa foi constatado ainda que 32% do
afastamento de bancários são em de
corrência de doenças do tecido mús
culo esquelético, como LER/DORTs,
causados com problemas na organiza
ção do trabalho. Além disso, 23% apre
sentaram transtornos mentais.
Em outra pesquisa, feita em 2006
pelas entidades sindicais, o número de
bancários com tendências ao suicídio
chegou a aproximadamente 18 mil pro
fissionais do país. Com a demissão de
muitos funcionários da década de 90,
o acúmulo de funções transformou a
vida dos bancários, que se vêem obri
gados a cumprirem metas abusivas em
nome das empresas.
Em Itabuna, a secretária de saúde
do Sindicato, está levantando dados a
esse respeito, numa breve preliminar,
estimase que entre 5 a 10% dos bancá
rios da base estejam afastados por al
gum tipo de doença relacionada ao tra
balho, principalmente LER/DORTs.

ERRATA... Ontem na matéria sobre o
Campeonato dos Bancários, anuncia
mos erradamente o placar: BABA DA
TARDE 3X1 CAIXA GRAPIÚNA, onde
o correto seria BABA DA TARDE 3X2
CAIXA GRAPIÚNA. A EDIÇÃO!
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