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CAMPANHA SALARIAL - II

Conferência Nacional dos Bancários Contra a precarização
estabeleceu o índice de reajuste em 11% no serviço bancário
A 12ª Conferência Nacional dos
Bancários terminou ontem, no Rio de
Janeiro. Iniciada na sexta-feira, com
a participação de 628 bancárias e bancários de todo o país, a conferência
definiu a pauta de reivindicações da
categoria bancária para a Campanha
Salarial de 2010. Algumas das principais resoluções da conferência são:
- Fim das metas abusivas;
- Combate ao assédio moral;

- Piso salarial equivalente ao salário
mínimo do Dieese (R$ 2.157,88);
- PLR de três salários mais R$ 4 mil
para cada funcionário;
- Reajuste salarial de 11% (inflação
do período de 1º/09/09 a 31/08/2010
somada a um aumento real de 5%.
Os diretores Carlos Henrique
Niederauer e Dário Delavy representaram o SEEB-Passo Fundo na conferência.

BANRISUL - I

O que importa é aumentar o lucro
A diretoria do Banrisul continua
célere na sua busca insaciável por mais
gestão (leia-se cobrança por metas) e
redução de custos a qualquer preço.
Estas são premissas do presidente
interino Mateus Bandeira.
O que decepciona e irrita os
funcionários é que todo este processo
só melhora os números do banco para
o deus mercado e garante mais
dividendos aos acionistas. Para os
trabalhadores se atrasam promoções,
que ainda não saíram. O plano de
carreira não sai do papel. Hoje, temos
no
Banrisul
pisos
salariais

vergonhosos, que desvalorizam os
níveis de comissionamento e
gerencial em relação aos demais
bancos e também penalizam os
escriturários atuais e os que vêm
ingressando no banco. A Fundação
Banrisul apresenta déficits mensais
devido à má gestão de pessoas
indicadas pela diretoria do banco. O
plano de saúde também enfrenta
sérios problemas de gerenciamento,
a ginástica laboral não é efetivada.
Para todo estas questões, a diretoria
do banco faz vistas grossas, como se
estivesse tudo lindo e maravilhoso.

BANRISUL - II

Enquanto isso, o assédio moral campeia
Para cumprir as determinações
da diretoria, certos gestores do
Banrisul estão “trocando os pés pelas
mãos”. Em Passo Fundo, temos
conhecimento de assédio moral por
cobrança de metas em reuniões de
operadores de negócios pessoa
física, planilhas de controle de
ligações telefônicas individuais e
condicionamento de período de férias
ao cumprimento das metas e
desempenho nas funções, num total
desrespeito a direito fundamental dos
trabalhadores. A redução de custos
virou obsessão, com desligamento de
luzes durante o horário de trabalho,

do ar condicionado em dias de frio,
e por ai vai...
Entre outras medidas que
deverá tomar, o Sindicato dos
Bancários vai acionar a DRT
(Delegacia Regional do Trabalho) e,
a seguir, o MPT (Ministério Público
do Trabalho). Os gestores que
mantiverem estas práticas escusas
serão denunciados por atentarem
contra as relações de trabalho.
Isto deve servir de alerta a
todos os gestores de bancos em
nossa cidade e região, que praticam
assédio moral e desrespeito contra
os trabalhadores bancários.

Bancários querem o fim dos
correspondentes bancários
Na Conferência Nacional dos Bancários, o grupo de trabalho que abordou
o tema emprego realizou aprofundado
debate sobre a precarização das condições de trabalho no serviço bancário,
com foco na função desempenhada
pelos correspondentes bancários. “O
governo criou esse tipo de bancarização
para atender as cidades onde não há
bancos, mas as empresas desvirtuaram totalmente as atribuições dessa função”, afirmou William Mendes, secretário de Formação da Contraf-CUT.
No final, o grupo aprovou, por unanimidade, o fim dos correspondentes
bancários. A resolução do grupo foi
aprovada também por unanimidade na
plenária final da conferência. “A plenária deixou claro que não aceita a
precarização do emprego bancário”, ressaltou Mendes.

SINDICATO

Sobre a devolução do
Imposto Sindical
Na semana passada, a Diretoria do
Sindicato iniciou a devolução do Imposto
Sindical aos associados da entidade. O
trabalho deve ser concluído amanhã com
a entrega dos cheques nas agências de
cinco cidades da extensão de base. A
Secretaria de Administração e Finanças
está à disposição de bancárias e bancários para qualquer dúvida com relação ao
imposto sindical ou alguma inconsistência nos valores creditados.
PIADINHA
Um cara foi à delegacia e disse:
- Eu vim dar queixa, pois a minha sogra
sumiu.
E o delegado perguntou:
- Há quanto tempo ela sumiu?
- Duas semanas - respondeu o genro.
- E só agora é que você me fala?
- É que eu demorei a acreditar que
tivesse tanta sorte!

