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Banco recebe a pauta de
reivindicações dos funcionários
de Valorização dos funcionários do
banco.
A minuta de reivindicações vai
cobrar do banco que traga para o
cotidiano de seus trabalhadores as
belezas de um mundo de fantasia.
Para a representação dos
funcionários do Bradesco,não basta
falar, é preciso estar lado a lado de
fato, com presença no dia a dia do
trabalhador, que quer ser um
funcionário ‘completo’.
O que se espera do banco, são
propostas que atendam às
expectativas de melhores condições
de trabalho e salário, coisa que o
Bradesco tem totais condições de
realizar.
Nos próximos C&N estaremos
noticiando os resultados das tratativas
destes importantes assuntos com o
Bradesco.

ALERTA

Bancos responsabilizam caixas pelo
recebimento de notas manchadas
O dispositivo usado pelos
bancos para manchar as cédulas de
terminais eletrônicos arrombados
vem causando polêmica. Sindicatos
e Federações de todo o país estão
recebendo denúncias de práticas
prejudiciais aos trabalhadores. Os
funcionários mais atingidos são os
caixas.
Alguns
gestores
têm
responsabilizado os bancários pelo
recebimento de notas danificadas,
obrigando-os a ressarcir o banco.De
acordo com as denúncias, algumas
das cédulas não seriam manchadas
pela tinta liberada em explosões de
terminais de autoatendimento, mas
sim manchas de caneta, batom,
esmalte,etc.
As federações e os sindicatos
de bancários de todo o país exigem
que os gestores das unidades avaliem
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DEMISSÕES I

BRADESCO

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos realizarão nesta sextafeira, 10, entrega da nova pauta de
reivindicações específicas dos
funcionários do Bradesco.A reunião
acontecerá na sede do banco, em
Osasco.
Atualizada pela Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
do Bradesco, órgão da Contraf-CUT
que assessora as negociações com
o banco, o texto inclui a criação de um
Plano de Carreira, Cargos e Salários
(PCCS) justo e transparente, um
programa de auxílio-educação que
valorize a todos os trabalhadores e
melhorias no Bradesco Saúde, entre
outros pontos.
A reunião marca a retomada
do processo de negociações
permanentes com o banco, após o
relançamento da Campanha Nacional
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as orientações do Banco Central,
contidas nas circulares que
determinam o recolhimento e a troca
das cédulas, sem custos adicionais.
De acordo com orientações da
Fetrafi-RS, em hipótese alguma,
caixas ou tesoureiros deverão arcar
com o ônus de ressarcir o banco.
Solicitamos a todos os
bancários de nossa base territorial,
que informem ao Sindicato situações
semelhantes ocorridas, para que seja
possível definir ações a fim de coibir
este abuso.
As denúncias podem ser feitas
aos diretores do Sindicato que
circulam, diariamente, pelas agências
de Passo Fundo e região ou
encaminhadas via e-mail para a
entidade. O endereço eletrônico para
este e outros assuntos é o
secretaria@bancariospassofundo.org.br.

Que banco demite
mais no RS?
A Fetrafi-RS divulgou nesta
quinta-feira as primeiras estatísticas
geradas através do Sistema de
Rescisões Online. O software foi
disponibilizado pela entidade aos
seus sindicatos filiados para
organizar as informações disponíveis
sobre as demissões nos bancos que
atuam no Rio Grande do Sul.
Entre os quatro maiores
bancos privados com agências no
Rio Grande do Sul, o Bradesco é o
campeão em demissões sem justa
causa, com 111 demissões no
período entre os meses de junho de
2009 a maio de 2011.
Em segundo lugar está o
Banco
Santander
com
87
desligamentos, em terceiro o Itaú
com 61 e em quarto aparece o HSBC
com 25 demissões sem justa causa.
DEMISSÕES II

Desculpas que não
convencem
ninguém
Sempre que se fala em
demissão, a desculpa dos bancos é
sempre a mesma: “as dispensas que
acontecem são normais, pois fazem
parte da rotatividade normal do
mercado”.
O que eles nunca explicam é
o fato de que a maioria das
demissões são sucedidas de
contratações de trabalhadores com
salários reduzidos e com direitos
trabalhistas permanentemente
atacados. Para os bancos, demitir
parece ser um ótimo negócio!
PIADINHA
-Você está doente?
-Sim, estive no médico e ele
diagnosticou deslocamento de órgão.
- Deslocamento de órgão? Nunca
escutei falar. O que é isso?
-Meu fígado foi pro saco!

