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CAMPANHA SALARIAL I

auxílio creche/babá, no valor do salário
mínimo, hoje em R$ 545, bem como
rejeitou a implantação de Plano de
Carreiras, Cargos e Salários (PCCS)
e de planos de previdência
complementar em todos os bancos.
Como se não bastasse, os
banqueiros negaram o pagamento de
salário substituto e a gratificação
semestral de 1,5 salário para todos os
bancários.
A
próxima
rodada
de
negociação
para
tratar
de
remuneração acontecerá no dia 20 de
setembro. Somente com uma forte
mobilização por parte de toda a
categoria bancária conseguiremos
garantir e ampliar nossos direitos.

CAMPANHA SALARIAL II

BB diz não aos seus trabalhadores
Na segunda rodada de
negociação específica com o
Comando Nacional dos Bancários,
realizada nesta quarta-feira (14), em
Brasília, os negociadores do Banco do
Brasil mudaram o tom.
O Comando Nacional manteve
a disposição para o debate e
reivindicou avanços no Plano de
Carreira, com aumento no piso, nos
interstícios, jornada de 6 horas para
as funções comissionadas e critérios
de ascensão mais claros e objetivos,
como concursos e pontuação

respeitada no TAO. Os bancários
também cobraram soluções para as
questões de saúde e previdência,
bem como avanços em relação a
auxílio educação e mais investimentos
em formação.
O Banco do Brasil negou todas
as propostas apresentadas pelos
bancários e ainda ameaçou com a
retirada de algumas conquistas do
acordo em vigor, como a trava contra
descomissionamento, e a aplicação
de ressalvas a cláusulas da
Convenção Coletiva da categoria.

CAMPANHA SALARIAL III

Banrisul negociou na terça-feira
A segunda rodada da negociação
específica entre o Comando dos
Banrisulenses e a direção do Banrisul
ocorreu na tarde desta terça-feira, na
DG do Banco, em Porto Alegre.
Foram retomados os debates com
destaque para a necessidade de
conclusão do novo plano de carreira;
aumento do piso; valorização das
funções de caixa e tesouraria; criação
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SAÚDE DO TRABALHADOR I

Mais uma vez, bancos apostam
na enrolação
Em mais uma demonstração
de desrespeito e enrolação, a
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) negou todas as
reivindicações apresentadas pelos
bancários em relação aos itens de
remuneração da pauta da categoria.
Na reunião ocorrida nesta
segunda-feira (12), o Comando
Nacional dos Bancários, cobrou, entre
outros pontos prioritários, reajuste
salarial de 12,8% (inflação do período
mais aumento real de 5%), PLR de
três salários mais R$ 4.500, piso do
Dieese (R$ 2.297,51 em junho).
A Fenaban também recusou a
valorização do vale-refeição, cestaalimentação, 13ª cesta-alimentação e
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de uma gratificação fixa de R$
1.000,00 para os operadores de
negócios e jornada de 6h para todos
os comissionados, sem redução
salarial.
A representação do Banrisul disse
que as reivindicações apresentadas
nesta rodada serão avaliadas pela
diretoria do Banco, pois a palavra final
não depende dos negociadores.

Crescem mortes por
doença do trabalho
Mais de 321 mil trabalhadores
em todo o mundo morreram em 2008
vítimas de acidente de trabalho e
mais de 2 milhões, por causa de
doenças adquiridas no trabalho no
mesmo período. Os dados fazem
parte de um relatório da Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
apresentado nesta segunda-feira
(12), durante o 19º Congresso sobre
Segurança e Saúde no Trabalho.
O relatório revela ainda que
fatores psicológicos, como tensão,
assédio e violência no trabalho têm
impacto sobre a saúde dos
trabalhadores e diz que esses fatores
tendem a ser mais significativos à
medida em que o trabalho se torna
mais precário para alguns
trabalhadores.
SAÚDE DO TRABALHADOR II

Bancários entre os
que mais adoecem
Infelizmente, a categoria bancária está entre as que mais adoecem
em decorrência das pressões sofridas no ambiente de trabalho.
Enquanto verifica-se uma redução da ocorrência de doenças
osteomusculares (físicas) nos bancários, as doenças provocadas pelo
sofrimento psíquico aumentam de forma alarmante.
Pressão por metas, falta de funcionários e sobrecarga de trabalho
estão entre as principais causas do
adoecimento dos bancários.
PIADINHA
A moça, vaidosa, pergunta ao rapaz:
-Quantos anos você me dá?
-Ele, sem pestanejar, responde:
-Por esse olhar, 25 anos. Pele pele,
uns 20. E por esse corpo, 22.
-Nossa! Você sabe como seduzir
uma mulher! O que vai fazer agora?
-Agora,
vou
somar!

