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BRADESCO

a total insensibilidade do banco para
com as necessidades dos trabalhadores, dois dos colegas demitidos
estavam prestes a adquirir a estabilidade pré-aposentadoria.

BANCO DO BRASIL - I

Negociação permanente: CE iniciou as
discussões com a diretoria do banco
Na quarta-feira, 10, a CE (Comissão de Empresa dos Funcionários do
Banco do Brasil) esteve reunida com a
diretoria do banco para dar início às discussões na mesa de negociação permanente neste ano de 2010. A pauta,
extensa, continha os seguintes assuntos: reestruturação das dívidas dos funcionários; novas contratações; CCP;

BB 2.0; termo de responsabilidade para
uso dos sistemas de informação do
banco; campanha “ouro a mais”; combate ao assédio moral; Acordo marco
regulatório; cortes de despesas na DG;
reestruturação das USO e CSL; saldo
do banco de horas; remuneração dos
gerentes de módulo; PLR; incorporações; Plano Odontológico.

BANCO DO BRASIL - II

CE cobrou urgência nas contratações
Banco afirmou não ter estudos para plano de aposentadoria antecipada
Na reunião, a CE denunciou a
constante extrapolação da jornada de
trabalho dos funcionários e cobrou urgência nas novas contratações, para
todas as dependências. Os representantes do BB informaram que o governo federal confirmou a ampliação do
quadro funcional do banco em 10 mil
novos postos mas não especificaram

como se darão essas contratações.
Eles asseguraram que há uma
vinculação entre as contratações e a
implantação do plano BB 2.0 iniciada
a 1º de fevereiro na zona metropolitana de São Paulo.
O banco informou também que
não há estudos para um programa de
aposentadoria antecipada.

BANCO DO BRASIL - III

PLR: pagamento sai após o dia 10/03
Comissão de Empresa fez críticas ao termo de responsabilidade
O BB comunicou à CE que o
lucro será divulgado no dia 25 deste
mês e que distribuirá os dividendos
aos acionistas no dia 10 do próximo.
Assim, os funcionários receberão a 2ª
parcela da PLR após esse dia, uma
vez que a cláusula 15ª do acordo prevê o pagamento em até 10 dias úteis
após a distribuição dos dividendos.
A CE fez críticas à generalidade e subjetividade constantes do ter-
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JORNADA DE TRABALHO - I

Irresponsabilidade social: banco demite,
mesmo com lucro de R$ 8,012 bilhões
Em Florianópolis, em apenas
uma semana, o Bradesco demitiu
quatro trabalhadores, mesmo com o
grande lucro, de R$ 8,012 bilhões,
que auferiu em 2009. A demonstrar
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mo de responsabilidade para uso
dos sistemas de informação do banco. Para a CE, o termo expõe os trabalhadores à abertura de processos
administrativos em situações que escapam ao seu controle. O banco ficou de analisar as sugestões e críticas do movimento sindical.
Um relato completo da reunião
realizada no dia 10 pode ser lido na
página do Sindicato na Internet.

40 horas semanais
Dieese mostra porque o Brasil pode
implementar a redução
Em nota divulgada ontem, o
Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística
e
Estudos
Sócioeconômicos) afirma que o Brasil
não apenas tem condições mas a necessidade de implementar a redução
da jornada de trabalho das atuais 44
para 40 horas semanais sem a diminuição dos salários. A nota foi lançada
no momento em que, na defesa da
aprovação do projeto de redução pela
Câmara dos Deputados, a CUT e demais centrais sindicais travam fortes
discussões com o empresariado.
JORNADA DE TRABALHO - II

Produtividade cresceu
84% na última década
Na nota, o Dieese explica que o
projeto de redução da jornada deve ser
aprovado por causa dos baixos salários dos trabalhadores brasileiros, do
pequeno impacto dos mesmos no
custo total da produção e dos baixos
custos sociais da mão-de-obra. Outra razão para a redução da jornada,
conforme o Dieese, é o grande aumento observado na produtividade na última década: 84%. Ou seja, os trabalhadores produziram uma enorme
quantidade de riqueza que não se refletiu na melhora significativa de seus
salários e benefícios.
A aprovação do projeto de
reudção da jornada interessa a todos
os trabalhadores e a nota do Dieese é
um importante subsídio para a discussão sobre sua necessidade. A íntegra
da nota pode ser lida na página do Sindicato na Internet.
PIADINHA
Um louco recebe uma carta no hospício. Logo, os outros loucos se aproximam para ver o que é. O louco abre o
envelope e retira uma folha de papel
em branco. Ao ver aquilo, exclama:
- É do meu irmão. Nós não estamos
nos falando!

