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COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE GREVE I

Sindicato acompanhará processo para
coibir possíveis abusos
Após o fim da Greve e a assinatura da Convenção Coletiva 2011/
2012, inúmeros bancários têm entrado em contato com o Sindicato, na
tentativa de sanar dúvidas quanto à
compensação dos dias de greve. A
Convenção, na sua cláusula 55ª diz
que os dias não trabalhados deverão
ser compensados até o dia 15 de
dezembro de 2011, com um limite
máximo de duas horas diárias, não
podendo haver desconto. As horas
extras feitas antes da assinatura da
Convenção deverão ser pagas, não
podendo ser usadas na compensação da greve. E as horas que não

puderem ser compensadas serão
anistiadas após 15 de dezembro.
Em momento algum o documento determina que deverão ser
compensadas, obrigatoriamente,
duas horas por dia. Ocorre que
alguns gestores de agências de nossa base territorial, de forma “despretensiosa”, estão pressionando os bancários que fizeram a greve a cumprir
duas horas extras diárias, de forma
sistemática, o que fere o bom senso.
O Sindicato dos Bancários,
ainda nesta semana, estará se reunindo com as superintendências dos
bancos para coibir eventuais abusos.

COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE GREVE II

Não serão toleradas retaliações
sobre os grevistas
Os bancários e bancárias que
fizeram a greve de 22 dias,
empreenderam uma luta justa, digna,
em benefício de toda a categoria.
Mais ainda, as conquistas da luta
beneficiam também as demais
categorias de trabalhadores e a
população como um todo.
Como é de conhecimento de
todos, a greve de 2011 foi causada
pelo descaso dos banqueiros, que
preferiram medir forças com a
categoria ao invés de conceder aquilo
que exigia a pauta de reivindicações
dos bancários. Essa não pedia pedia
nenhuma exorbitância para que o
acordo coletivo fosse assinado e, para
quem não lembra, foram cinco rodadas sem nenhum avanço, o que levou à greve.
Terminada a paralisação, os
bancários retornaram ao trabalho de
cabeça erguida, vitoriosos na queda
de braço que travaram contra o setor
mais forte da economia brasileira.
A partir daí, curiosamente,
alguns gestores, ainda que de forma
velada e muito sutil, parecem estar

interessados em retaliar os grevistas,
impondo-lhes uma jornada extra de
duas horas, todos os dias, mesmo
que não haja demanda de trabalho a
cumprir.
Que os bancários que fizeram
a greve devem compensar os dias
parados, não temos dúvidas; este
compromisso está registrado na
Convenção Coletiva assinada pelo
Contraf-CUT em nome de toda a
categoria. Porém, entendemos que
essa compensação deve se dar dentro
da efetiva necessidade e dos limites do
que se denomina bom senso. Ou seja,
levando em conta também a
disponibilidade do trabalhador.
Devemos ter em conta
também o fato de que, se fosse exigida
a recuperação de todas as horas não
trabalhadas, a Convenção não teria
estabelecido o prazo máximo de 15 de
dezembro para o final da
compensação.
Sendo assim, as tentativas de
radicalizar este processo serão encaradas como retaliação e serão enfrentadas à altura pelo Sindicato.
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BRADESCO

Lucro de 2,8 bi, no
3º trimestre
O Bradesco anunciou, nesta
quarta-feira (26), lucro líquido contábil
de R$ 2,815 bilhões no terceiro
trimestre de 2011, aumento de 11,4%
na comparação com o mesmo
período de 2010 e de 1,1% ante o
segundo trimestre. No acumulado
dos nove primeiros meses deste ano,
o ganho foi de R$ 8,302 bilhões,
crescimento de 18%.
A expansão do resultado do
Bradesco foi puxada pelo
crescimento de dois dígitos do crédito
e pela expansão das vendas de
seguro, que responde por cerca de
30% do lucro. O retorno anualizado
sobre o patrimônio líquido foi de
22,4%, segundo dados do banco.
BANRISUL

Seminário sobre a
Fundação é sábado
Acontecerá neste sábado
(29), às 9:00 horas, na Sede do
Sindicato, o Seminário da
Fundação Banrisul de Seguridade
Social. Com o tema: “Perspectivas
e resultados-onde estamos e onde
pretendemos chegar”, o evento
contará com a presença do diretor
da fundação, Fábio Soares Alves, o
Fabinho.
O Seminário analisará a
atual situação financeira da
Fundação e apontará alternativas
para a saída do déficit até 2012. A
presença de todos os banrisulenses
é de extrema importância. Não
deixe de participar!
PIADINHA
O bêbado estava descendo uma
ladeira agarrado a uma garrafa de
cachaça, quando, de repente, tropeça
e sai rolando ladeira abaixo. Ao
chegar ao final da ladeira ele levanta
se apalpando e quando sente que
sua camisa está molhada, diz:
- Meu Deus, espero que seja sangue!

