Quinta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Mais uma vez, o Itaú Unibanco
trata com desrespeito os seus
trabalhadores, porque é injustificável
bater novo recorde de lucro e cortar
empregos, o que comprova a imensa
sobrecarga de trabalho nas unidades
do banco, fruto da pressão das metas
abusivas e do assédio moral.
O resultado superou o lucro do
próprio Itaú Unibanco registrado em
2010: R$ 9,433 bilhões. Em terceiro
lugar, aparece o ganho de R$ 8,30
bilhões do Bradesco, em 2011.
Entre os dez maiores lucros
para o período, quatro são do Itaú
Unibanco, três do Bradesco, dois do
Banco do Brasil e um do Santander,
de acordo com o levantamento feito
pela consultoria Economática.

COMPENSAÇÃO DOS DIAS DE GREVE

Fetrafi RS esclarece compensação
dos dias da greve
A compensação das horas da
greve realizada em 2011 foi uma das
conquistas dos bancários na
campanha salarial. Com isso, não
haverá desconto dos 21 dias de
paralisação. Entretanto, a categoria
deve estar atenta aos critérios que
devem ser observados no momento
de compensar as horas.
Segundo o acordo estabelecido
com a Fenaban, as horas não
trabalhadas durante a greve deverão
ser compensadas até o dia 15 de
dezembro deste ano, de segunda à
sexta-feira (exceto feriados) e não
podem ultrapassar o limite de 2h
diárias. As horas não compensadas
até o fim do prazo determinado pelo
acordo devem ser abonadas pelas
instituições financeiras.
A Fetrafi-RS tem recebido
denúncias de alguns sindicatos sobre
a imposição de escalas de
compensação, que não consideram
particularidades dos trabalhadores.
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SAÚDE CAIXA

Mesmo com lucro recorde de
R$ 10,9 bi, Itaú corta 2.496 empregos
O Itaú Unibanco apresentou
lucro recorde de R$ 10,940 bilhões
entre os meses de janeiro e setembro
deste ano, alta de 15,9% ante o
mesmo
período
do
ano
passado.Segundo a consultoria
Economática, é o maior lucro da
história entre os bancos brasileiros
para o período.
Apesar
do
resultado
estrondoso, a instituição seguiu na
contramão do emprego, fechando
mais postos de trabalho.Os dados do
balanço revelam que em dezembro
de 2010 o banco contava com
102.316 trabalhadores no Brasil. O
número caiu em setembro para
99.820, o que aponta um corte de
2.496 empregos.
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Cabe às chefias ter bom senso
para adequar a compensação no caso
de
bancários
que
cursam
universidades, ou têm outros
compromissos particulares, por
exemplo. É preciso que a
compensação
respeite
a
disponibilidade de cada empregado,
argumenta a Federação.
Em alguns casos específicos as
horas não poderão ser compensadas,
tais como as faltas justificadas que o
empregado venha a usufruir durante
o período de compensação, previstas
na Convenção Coletiva de Trabalho e
Acordos Aditivos: atestado médico;
reuniões de delegados sindicais;
ausências permitidas (Caixa);
ausências autorizadas (BB) e
ausências legais (Fenaban).
O descumprimento e ou exageros
cometidos pelos gestores deverão ser
denunciados às entidades sindicais
para que sejam tomadas as medidas
cabíveis visando coibir estas práticas.

GT se reúne nesta
sexta-feira
O Grupo de Trabalho do Saúde
Caixa no RS reúne pela primeira vez
nesta sexta-feira, 04, às 9h30, na
sede da Fetrafi-RS, em Porto Alegre.
A criação do GT Saúde Caixa foi
proposta pelos delegados sindicais
da Caixa em diversas reuniões, com
o objetivo específico de estudar e
elaborar propostas para melhorias
no seguro de saúde.
Os sindicatos têm recebido
inúmeras denúncias em todo o
Estado sobre a falta de credenciados
e a desqualificação dos serviços
prestados.
Este é o principal problema dos
usuários do Interior, que muitas vezes
são obrigados a pagar por
atendimento particular em função do
déficit de credenciamento médico
pelo Saúde Caixa. Durante a reunião,
o GT irá definir o cronograma de
atividades assim como a sua
estrutura para atuação.
SINDICATO

Diretoria se reúne no
dia 12 de novembro
A Diretoria Colegiada do SEEB
de Passo Fundo e Região fará a sua
reunião mensal no sábado, dia 12 de
novembro, a partir das 9:00 horas,
em sua sede.
A reunião terá a apresentação
de um vídeo formativo e uma avaliação da Campanha Salarial 2011, além
de assuntos diversos.
Convocamos todos os diretores da entidade a participarem deste
importante momento de debates e
lembramos que a reunião é aberta a
todos
os
bancários.
PIADINHA
-Hei, dona! Tem uma moeda?
-Que vergonha! Porque não vai trabalhar, ao invés de pedir esmola?
-Dona, não estou pedindo conselhos!
Estou
pedindo
esmolas!

