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CAMPANHA SALARIAL

com a rotatividade que os bancos
usam para reduzir salários e
aumentar ainda mais os seus lucros
estrondosos.
Negociações com Fenaban1ª rodada:30 e 31 de agosto emprego e reivindicações sociais;
2ª rodada: 5 e 6 de setembro - saúde
e condições de trabalho;
3ª rodada: 13 de setembro remuneração;
Negociações específicas com os
bancos públicos 2 de setembro:
Caixa e Banco do Nordeste;
8 de setembro: Banco do Brasil e
Caixa Federal;
9 de setembro: Banco do Brasil e
Banco da Amazônia;
14 de setembro: Caixa Federal.
O objetivo é mobilizar a
categoria e dialogar com os clientes
e a sociedade, mostrando a
importância do atendimento das
reivindicações dos bancários.

BANRISUL

Banco está entre as 500 melhores
empresas do Brasil. Comemoramos?
O Banrisul é uma das 500 melhores empresas do Brasil, segundo
o ranking “As Melhores da Dinheiro”,
divulgado pela publicação Isto É Dinheiro, de São Paulo. Sua posição é
a 106ª. Entre as maiores empresas
estatais, o Banrisul figura na 12ª posição.
Dados como estes são importantíssimos, pois nos dão conta da
força do Banrisul enquanto marca e
de sua solidez frente a um mercado
em expansão contínua.
E os trabalhadores do Banrisul?
O que têm a ver com isso? Tudo, afinal são eles os responsáveis por todo
e qualquer resultado apresentado pelo
banco, pois diariamente contribuem
com sua significativa parcela de esforço no processo de evolução da
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BRADESCO

Questões relativas ao emprego são
negociadas com a Fenaban
O Comando Nacional dos
Bancários se reuniu nesta terça-feira
(30), às 10h, em São Paulo, com a
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) para dar início às
negociações da Campanha Nacional
2011. A rodada se estende até hoje
(31) e visa discutir emprego e
reivindicações sociais.
As questões relativas ao
emprego estão no centro da
campanha deste ano e por isso abrem
o processo negocial junto com as
reivindicações sociais.
Para o movimento sindical, não
é possível falar em emprego decente
numa situação em que muitos
trabalhadores passam o tempo todo
sob a ameaça de demissão caso não
cumpram as metas abusivas
impostas pelos bancos. É preciso
conquistar estabilidade no emprego,
impedir as demissões imotivadas,
contratar mais trabalhadores e acabar
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empresa e de seus lucros.
Mesmo fazendo parte da lista das
melhores empresas do país, o
Banrisul ainda está longe de ser a
melhor para o conjunto de seus funcionários.
Faltam coisas básicas, como o
retorno efetivo do Banrisul ao seu papel de banco público, um Plano de Carreira decente, o fim das metas
abusivas, mais funcionários nas agências, aumento do piso salarial, igualdade de direitos entre todos os
banrisulenses e a revisão dos critérios da remuneração variável, entre
outras.
Parabenizamos a todos os
banrisulenses pela boa colocação no
ranking, mas sabemos que a comemoração está longe de ser plena.

Discussões
específicas
A Fetrafi-RS reuniu o Coletivo
estadual de Dirigentes Sindicais do
Bradesco na última sexta-feira, 26,
para discutir e encaminhar demandas
dos empregados gaúchos.
A questão central tem sido a
dificuldade enfrentada pelos
funcionários que precisam de
atendimento na área da saúde. O
convênio oferecido pelo banco, Saúde
Bradesco, não oferece uma rede de
credenciados eficiente, o que obriga
os
bancários
a
grandes
deslocamentos em busca de
atendimento.
Sobre o Treinet, o Bradesco
continua cobrando a sua realização
durante o horário de trabalho,
gerando ainda mais sobrecarga para
os funcionários. O movimento
sindical tem reivindicado que o banco
disponibilize tempo durante o
expediente para treinamentos, sem o
acúmulo de tarefas.
Na próxima quinta (1º) os
dirigentes sindicais do Bradesco se
reunirão novamente para continuar
discutindo estes e outros temas.
EMPREGO

Bancos demitem
mais no 1º semestre
Apesar de criar 11.978
empregos em todo país no primeiro
semestre de 2011, os bancos
aumentaram o número de
demissões e intensificaram a prática
de usar a rotatividade para diminuir o
salário dos bancários e aumentar os
lucros. Os números do Caged
mostram 18.559 desligamentos nos
primeiros seis meses do ano.
PIADINHA
- Onde você estava?
- No quarto, brincando de médico
com o Mariozinho.
- De médico!?! - Médico do SUS,
mãe… Ele nem me atendeu!

