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Campanha nacional para a valorização
dos funcionários
A Campanha de Valorização
dos Funcionários do Bradesco entra
em mais um ano mobilizando os
empregados em todo o país.
O tema deste ano é “Reino da
Presença”, uma alusão à realidade
dura que os bancários enfrentam na
sua rotina de trabalho em
contraposição ao que o banco prega
em sua publicidade.
Para mudar isso, é preciso
que o banco valorize, de fato, os seus
trabalhadores com melhores
condições de trabalho, mais
contratações, fim das metas abusivas
e
assédio
moral,
melhor
remuneração, auxílio educação e um
Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) justo.
Por falta de um PCCS, as
diversas incorporações feitas pelo
Bradesco, ao longo dos anos,
juntaram dentro de uma mesma
empresa funcionários com o mesmo
cargo, ganhando salários diferentes.
O Plano (PCCS) corrigiria
esta distorção e, também, problemas
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como estagnação na carreira,
apadrinhamentos e o famoso “quem
indica” muito normal dentro do banco,
além de evitar a fuga de talentos para
outras empresas.
Outra reivindicação diz
respeito ao auxílio-educação, pois o
Bradesco é o único que não oferece
esta possibilidade aos seus
funcionários. Esquiva-se disto,
alegando que já investe valores
consideráveis na Fundação Bradesco,
cujos gastos são deduzidos do
Imposto de Renda.
Para
finalizar,
há
a
necessidade de melhorias no
Bradesco Saúde. Entre as principais
cobranças dos funcionários do banco
estão
atendimento
após
a
aposentadoria, inclusão dos pais,
ampliação das especialidades
oferecidas e da rede credenciada,
especialmente nas cidades do interior.
Todas estas reivindicações
estão ao alcance do Bradesco, por
isso a campanha é de mobilização
permanente.

MOVIMENTO SINDICAL

Na quarta-feira, os trabalhadores da Saúde
realizaram passeata pelo centro da cidade
Faz oito anos que os dois maiores hospitais de Passo Fundo vêm se
negando a negociar com seus trabalhadores
Às duas horas da tarde,
Na quarta-feira, 1º de junho, os
trabalhadores da saúde do Hospital seguindo um carro de som, os
São Vicente de Paulo e do Hospital da trabalhadores saíram em passeata
Cidade realizaram um dia de pelas ruas centrais da cidade para
manifestações para denunciar a pedirem o apoio da população para
intransigência das diretoria das duas sua luta. Os dirigentes sindicais
instituições. Já faz oito anos que esses presentes se revezaram no
hospitais se negam a se reunir com microfone, sempre ressaltando a
os representantes dos trabalhadores, importância dos trabalhadores da
o SindiSaúde, para discutir suas saúde para a população.
Diretores dos SEEB-Passo
reivindicações. Os trabalhadores, que
estão em campanha salarial, Fundo participaram das manifestações
cobraram a abertura de negociações e da passeata, levando a solidariedade
sobre a pauta de reivindicações da categoria bancária à luta dos
trabalhadores da saúde.
entregue às direções dos hospitais.

Estudo do GT
Carreira é
aprovado
Os 238 banrisulenses que
participaram do 1º Seminário
Nacional sobre o Plano de Carreira,
no último sábado, em Porto Alegre,
aprovaram as propostas iniciais
apresentadas pelo Grupo de Trabalho
Carreira.
Entre as propostas estão:
Definição de novos critério para a
mudança de função e cargos;
Transparência no comissionamento;
Isonomia na concessão do Anuênio;
Transversalidade entre as carreiras
administrativa, comercial e direção
geral; Perspectivas de crescimento
horizontal; Melhoria do Piso de
Ingresso e Mudanças nos critérios de
metas, cálculo e distribuição da
remuneração.
De
Passo
Fundo,
participaram do Seminário: Carlitos,
Eder Pollo, Avanil Pollo, Gabriela
Lamaison, Gustavo Marques, Diego
Pulga, Arquimedes Thomé, Lisie
Sbardelotto e Leonardo Gomes.
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Diretoria Colegiada
Como de praxe, no primeiro
sábado de cada mês, acontece a
reunião da Diretoria Colegiada do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região. Sendo assim,
teremos mais um encontro
acontecendo neste sábado (4), a
partir das 9h, na sede do Sindicato.
Convocamos todos os
diretores do SEEB a participarem e
lembramos que a reunião é aberta a
toda a categoria bancária. Participe!
PIADINHA
A tia pergunta ao sobrinho:- Joãozinho
o que você quer fazer quando crescer
e ficar grandão assim como eu? E o
Joãozinho responde: - Eu quero fazer
regime...

