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Convenção Coletiva será
assinada nesta quinta dia 30
Nesta quinta-feira, dia 30, a
Confederação
Nacional
dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT) vai assinar, em São
Paulo, a Convenção Coletiva dos
Bancários com a Fenaban, a Caixa e o
BB, além dos acordos específicos com
estes bancos públicos. O resultado da
campanha salarial, o melhor dos
últimos anos, foi conquistado após 15
dias de uma forte greve nacional, que
obrigou os banqueiros a passarem de
uma proposta inicial de 7,5% para outra
de 8,15% a 10%, conforme a faixa
salarial.
Pelo acordo, terão reajuste de 10%
sobre o salário os bancários que
ganham até R$ 2.500; e, de 8,15%, os
que recebem acima disto. No primeiro
caso, encontra-se a maior parte da
categoria, que teve a melhor campanha
em saldo econômico dos últimos dez
anos, com 3% de aumento real, e com
uma variação de 33% sobre a inflação
do ano, algo que a categoria não tinha
ainda obtido nem quando a situação
econômica era mais favorável. Para a
segunda parcela da categoria, houve
aumento real de 1%, ambas
acompanhadas de uma melhora
significativa na Participação nos Lucros
e Resultados (PLR).
PLR
A greve da categoria garantiu uma
mudança extremamente favorável na
fórmula da PLR, passando de 80% para
90% do salário mais R$ 966 (a de 2007
era de R$ 878). Este avanço significou
um ganho na PLR entre 16,3% e 19,7%.
Também subiu o teto salarial de 2 para
2,2 salários. A mudança serviu como

uma compensação para os bancários,
que receberão 8,15%. A PLR tem ainda
uma parcela adicional de 8% da
variação do lucro de 2008 em relação
a 2007, com piso de R$ 1.320 e teto de
R$ 1.980. Além disso, houve uma
valorização nos pisos, que tiveram
aumento de 10%, o que foi importante
para os bancários com menor
remuneração.
BB e Caixa
No Banco do Brasil, o índice de 10%
será aplicado no VP do E1 (piso) e
mantido o interstício de 3% no Plano
de Cargos e Salários (PCS), o que
estenderá o mesmo percentual a todos
os níveis. Os 10% também serão
aplicados a todos os cargos
comissionados cujos valores forem
inferiores a R$ 2.500. Para aqueles com
valores acima disso, o índice de
reajuste será de 8,15%.
Na Caixa, a lógica é a mesma: 10%
para os bancários com remuneração
atual de até R$ 2.500 e de 8,15% para
os trabalhadores com remuneração
atual acima de R$ 2.500. Para as demais
verbas, o reajuste seria de 8,15%.
Aplicação do reajuste de 10% em todas
as referências salariais do PCS da
carreira administrativa e da carreira
profissional, mantendo os percentuais
entre as referências salariais. Dessa
forma, o piso da tabela do PCS
(Referência 201) passará de R$ 1.244
para R$ 1.369. Reajuste do piso de
mercado dos cargos em comissão
componentes do TA1 a TA4 em 10% e
a aplicação do reajuste de 10%, que
representa 2,85 pontos percentuais
acima da inflação.

Negociações das Financeiras será retomado na 2ª
Na segunda-feira, representantes dos trabalhadores em empresas financeiras
voltam a sentar na mesa com a direção da Fenacrefi (Federação Interestadual
das Instituições de Crédito) para discutir questões da minuta de reivindicações,
principalmente as cláusulas econômicas.
Com data-base em 1º de junho, os financiários tiveram a campanha
interrompida, devido à dos bancários, pois os patrões aguardaram o desfecho
das negociações com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).

FETEC/CN-CUT

Assembléia aprova
acordo do Sicredi
Após várias rodadas de negociações
o movimento sindical concluiu uma
proposta do Acordo Coletivo dos funcionários do Sicredi para o MS.
A proposta que prevê reajuste de
7,56%, melhorias da PLR e a criação
de um grupo de trabalho para discutir,
assédio moral, PCS, convênio médico
e programa sobre Aids, são alguns ítens
que o movimento sindical considera
como um avanço neste ano.
A proposta foi apreciada e aprovada
pelos funcionários do Sicredi em assembléia realizada no dia 23/10.
Agora o Sindicato vai encaminhar
para a assinatura deste acordo que tem
validade de 1º de agosto a 31/08/09.

Futebol Suíço tem
sequência no sábado
Com uma rodada no sábado e na
terça-feira o 22º Campeonato de
Futebol Suíço dos Bancários mostrou
muito equilibrio entre as equipes.
Sábado 25 de outubro
Bradesco Fátima Sul 2x2 CEF-Fátima
Bradesco-Ddos 2x1 HSBC
Terça- Feira 28 de outubro
Real 3x0 Bradesco Fátima do Sul
Bradesco Ddos 1x0 Deodapolis
A próxima rodada acontece nesta
quinta-feira 30/10 quando teremos
mais duas partidas no Campo do
Sindicato, confira:
19h- BB-Douradina x CEF/Itaú
20h- HSBC x CEF-Fátima do Sul
Sábado 1º de novembro
Real x CEF-Fátima
HSBC x BB-Douradina
Bradesco Fátima x Bradesco Ddos
Quarta-Feira 5 de novembro
CEF/Itaú x Real
BB-Douradina x Deodapolis
Vale, prestigiar os jogos que estão
sendo de bastante nível técnico e a
disputa está muito acirrada.

