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zem parte de um processo que ainda
não foi concluído.
Trabalhando no setor que se diz
o mais moderno do país, estatísticas
mostram que as mulheres ganham
menos, atendem mais clientes, são
menos
promovidas,
mais
escolarizadas e têm vida mais curta
nos bancos. Mesmo assim, as mulheres não deixam de lutar pelo estabelecimento de relações de trabalho dignas, isentas de qualquer tipo de preconceito ou discriminação.
Lugar de mulher é em todo o lugar! Parabéns a todas as 234.203 mulheres bancárias deste país!

LEGISLAÇÃO

Aprovado projeto que multa empresa
que pagar salário menor a mulheres
A prática de muitas empresas
de pagar menos para mulheres do que
para homens que exercem a mesma
função está perto de ser punida
legalmente.
Projeto de lei aprovado em
caráter terminativo, na Comissão de
Direitos Humanos (CDH) do Senado,
nesta terça-feira (6), determina que
os empregadores que discriminarem
as mulheres por meio da

remuneração, pagando salários
menores, estarão sujeitos à multa que
pode chegar a cinco vezes a diferença
salarial devida no período em que a
empregada esteve contratada.
No setor bancário,as mulheres
ganham em média 24,10% a menos
que os homens de acordo com o
DIEESE.
Nos cargos mais elevados,
essa diferença chega a 53,25%.

BRADESCO

Movimento sindical retoma Campanha
de Valorização dos Funcionários
Os representantes
do
Bradesco no movimento sindical
estiveram reunidos nesta segundafeira (5), na sede da Contraf-CUT, em
São Paulo. Os bancários discutiram
os problemas enfrentados pelos
bancários do Bradesco e a retomada
da Campanha de Valorização dos
Funcionários, feita anualmente pelos
t r a b a l h a d o r e s .
A intenção é mobilizar os
trabalhadores e cobrar do banco
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CAIXA FEDERAL

Parabéns a todas as bancárias pelo
Dia Internacional da Mulher
Quando falamos do espaço
conquistado pelas mulheres em uma
sociedade machista e patriarcal como
a brasileira, as trabalhadoras bancárias ocupam um lugar de destaque ao
longo da história.
Basta uma rápida pesquisa para
descobrirmos que grande parte dos
movimentos que conquistaram ou
ampliaram direitos para o sexo feminino, possuiam em suas fileiras representantes de nossa categoria.
Embora o dia de hoje seja de comemoração por tudo o que as mulheres já conquistaram, não podemos
nos esquecer que estes avanços fa-
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soluções para a falta de condições de
trabalho e segurança, os problemas
no plano de saúde e a criação de um
programa de auxílio-educação.
O banco tem feito negociações,
mas sem resultados efetivos para os
trabalhadores.
É preciso destravar esse
processo que o banco tem feito
questão de deixar congelado. Para
isso, é necessária a mobilização de
todos os trabalhadores do banco.

Grupo de Trabalho
debate PLR
Nesta quinta e sexta-feira (8 e
9), em Brasília, a Contraf-CUT,
federações e sindicatos participam
da primeira reunião do Grupo de
Trabalho sobre Participação nos
Lucros e Resultados (GT PLR) com
a Caixa Econômica Federal.
Conquista do acordo coletivo
específico dos empregados do banco
em 2011, o grupo visa construir
coletivamente uma proposta para um
novo modelo de PLR no banco.
O movimento sindical está
aberto para o debate, desde que
dentro de certos parâmetros, como
o respeito às regras da PLR previstas
na Convenção Coletiva de Trabalho
da categoria e às condições de
trabalho dos trabalhadores, bem
como a não imposição de metas
individuais
e
absurdas.
BALANÇO

HSBC Brasil lucra
R$ 1,35 bilhão
O HSBC Brasil obteve lucro
líquido no ano passado de R$ 1,35
bilhão, no padrão contábil IFRS,
montante 7% superior ao apurado em
2010.
A franquia brasileira respondeu
por cerca de 5,5% do lucro global do
grupo britânico, que divulgou seus
resultados na semana passada. O
Brasil é o quarto mercado mais
relevante dentro do banco, atrás de
Hong Kong, Reino Unido e China.
PIADINHA
Um canguru entra num bar e pede um
Gin Fizz. O garçom o atende e apresenta a conta: 20 dólares. O canguru procura na bolsa e dá uma nota
de 20 dólares. O garçom, intrigado
diz: - Não aparecem muitos cangurus aqui neste bar...
E o canguru responde: - Isso não me
espanta... a 20 paus o Gin Fizz!

