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DISCRIMINAÇÃO

mostram que o salário médio das
bancárias é 24% inferior ao dos
bancários.
A participação feminina nos cargos
com maiores salários também é
reduzida. Elas ocupam 53% dos
cargos funcionais, mas apenas 19%
das posições nas Diretorias e
Superintendências.
Segundo pesquisas, as mulheres
ganham em média 78,6% do salário
dos homens e esta diferença é
registrada mesmo quando se
considera cargos iguais, em todos os
níveis.
A Secretária lembrou que a
Secretaria de Política para Mulheres
assinou recentemente com a
Fenaban um protocolo de intenções
para estabelecer uma nova política de
relações de trabalho entre os bancos
e a mulher bancária e se
comprometeu a manter o diálogo
aberto
com
os
sindicatos.

CAMPANHA SALARIAL

Bancários exigirão mais dos bancos
Os bancos continuam
mantendo resultados astronômicos. É
o que se conclui do cruzamento de
dados de estudo realizado pelo
Dieese sobre o desempenho dos
bancos no ano passado, e os
resultados das três maiores
instituições privadas do país (Itaú
Unibanco, Bradesco e Santander) em
2011.
O Dieese indica que o setor,
em 2010, mantinha 486 mil postos de
trabalho, crescimento de 15% em
relação a 2006. Os resultados dos
bancos foram ainda melhores. Entre
2006 e 2010 o lucro líquido dos dez
maiores aumentou 97%. Além disso,
o setor bancário brasileiro está
altamente concentrado em poucos
grupos que atuam na forma de
holdings financeiras.
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COMEMORAÇÃO

Mulheres têm seu trabalho depreciado
pelos bancos
A Contraf-CUT participou nesta
quarta-feira, 4, de audiência com a
Secretaria de Política para as
Mulheres do governo federal, em
Brasília, para discutir a situação da
mulher bancária nas instituições
financeiras.
A representação das trabalhadoras
foi recebida pela secretária de
Articulação Institucional e Ações
Temáticas da Secretaria, Maria
Angélica Fernandes.
Na ocasião, foi entregue a pauta da
mulher bancária, que envolve
principalmente dificuldades de
ascensão profissional e salários
menores que os dos homens.
Mesmo de forma velada, existe uma
barreira que impede a chegada das
bancárias aos cargos de chefia e ao
alto escalão das instituições
financeiras.
Também foram destacados dados
do Ministério do Trabalho, que
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Na Campanha Salarial 2011 a
mesa de negociação debaterá
melhorias para os trabalhadores de
um
setor
que
cresceu
vertiginosamente nos últimos anos.
Os bancos podem melhorar
salários, participação nos lucros e
empregar mais bancários, para
atender melhor aos clientes dentro
das agências bancárias.
Estamos chegando às
vésperas da nossa campanha salarial
com números que indicam que os
bancários devem estar mobilizados
para exigir mais dos bancos.
O movimento sindical vai
manter a luta para que as instituições
financeiras propiciem melhores
condições
para
todos
os
trabalhadores a partir de uma
remuneração
mais
justa.

Domingo é dia das
mães!
A Diretoria Colegiada do
SEEB-Passo Fundo quer, através do
Curtas e Novas, parabenizar a todas
as mamães bancárias de nossa base
territorial pelo seu dia, a ser
comemorado
no
próximo
domingo.Parabenizamos, também,
às mamães de bancários e
bancárias de uma maneira geral.
Ao comemorarmos o Dia das
Mães tenhamos em mente o amor
que elas têm por nós, que por ser o
mais puro de todos não tem outra
razão, a não ser a de existir. Parabéns
às mamães de perto, de longe e às
que já se foram. Feliz dia da mães!
APOSENTADORIAS

Discussão sobre o
fator previdenciário
Representantes da CUT e
demais centrais sindicais reuniramse, nesta quinta-feira (5), com o
ministro Gilberto Carvalho, da
Secretaria-Geral da Presidência da
República.
Em pauta, estavam as
reivindicações entregues pelas
centrais ao governo em abril, o que
inclui questões como a discussão
sobre o fim do fator previdenciário e
a redução da jornada de trabalho.
A proposta é acabar com o fator
previdenciário que tanto prejudica
quem vai se aposentar. As centrais
buscam alternativas para este
nefasto mecanismo que achata o
valor das aposentadorias substituição
O chamado “fator 85/95” seria
uma
destas
alternativas.
PIADINHA
O representante do censo pergunta
ao caipira: -Quantos filhos o senhor
tem? -Bão... as minina são seis... os
minino são quatro... -Então a sua
prole é grande? -Grande até que não,
mas funciona bem demais!!!

