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BRADESCO

Bancários cobram medidas efetivas
do banco
A Fetrafi-RS reuniu dirigentes
sindicais de todo o estado e
representantes do Itaú Unibanco na
quinta-feira, 21, para debater
problemas enfrentados pelos
empregados gaúchos. O Itaú foi
representado pelo gerente de
relações sindicais, Romualdo Garbos;
pelo superintendente de relações de
trabalho, Marco Aurélio Oliveira e pela
analista sindical, Adriana Scotá de
Andrade.
O representante da COE, Carlos
H. Niederauer (Todinho), falou da
angústia vivenciada pelos bancários
do Itaú lotados nas agências do Rio
Grande do Sul.

A principal questão apontada
como causa da maior parte dos
problemas enfrentados pelos
funcionários do Itaú é a falta de
funcionários. Segundo os dirigentes
sindicais, o déficit de pessoal gera
sobrecarga de trabalho, desvios de
função e desqualifica o atendimento
prestado à população. Demissões,
assédio moral e o direito a 30 dias de
férias também foram temas debatidos
na reunião.
Os representantes do banco
disseram que irão dar respostas para
os problemas relatados, mas o
movimento sindical continuará a
cobrar soluções.

SANTANDER

Acordo aditivo e PPRS são aprovados
A proposta de renovação do
acordo aditivo à Convenção Coletiva
apresentada pelo Santander foi
aprovada em assembleias realizadas
na noite desta segunda-feira (25)
pelos funcionários do banco. Também
foi aceita a proposta de acordo do
Programa de Participação nos
Resultados Santander (PPR) e os
Termos de Compromisso Banesprev,
Cabesp e Opção de Migração ao
PCS.
O acordo, válido por dois anos
traz avanços para os trabalhadores,
como o aumento no PPRS, que

passa dos atuais R$ 1.500 para R$
1.600, este ano.
Outra novidade foi o
pagamento de vale-refeição e cestaalimentação para o funcionário que
utilizar a licença não remunerada de
30 dias para acompanhamento de
parente de primeiro grau ou por
afinidade, hospitalizado, ou com
doença grave.
O banco concordou, ainda, em
ampliar de 2.300 para 2.500 o número
de bolsas de estudos para primeira
graduação e incluir uma cláusula de
igualdade de oportunidades.

CRISE FINANCEIRA

Estudo do BIS alerta o Brasil
A situação geral do setor
bancário neste ano se assemelha à
que ocorreu com o colapso do
Lehman Brothers, afirma o BIS (sigla
em inglês de Banco para
Compensações Internacionais), que
também advertiu para o risco do
Brasil.
Com uma moeda mais forte
na comparação com o dólar, as

exportações de um país podem
perder competitividade, afetando o
equilíbrio de suas contas externas.
O aumento do crédito acima
do crescimento econômico também
é presságio de turbulência
econômica. Esse é o caso quando tal
descompasso supera os 6%.
Segundo o BIS, o Brasil está na zona
de perigo, com mais de 6%.

Hoje tem negociação
com o banco
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomam nesta quartafeira (27), às 11h, o processo de
negociação permanente com o
Bradesco. Dois pontos fundamentais
estão em pauta: o Saúde Bradesco e
o Plano Odontológico.
A cobertura do Saúde Bradesco
não se modernizou e os
trabalhadores não possuem
atendimento
em
diversas
especialidades, como psicologia,
psiquiatria e fonoaudiologia, entre
outros procedimentos.
No plano odontológico, muitos
profissionais têm deixado o plano por
conta do aumento da burocracia após
a fusão da Odontoprev com o
Bradesco.
A expectativa é que o banco
apresente soluções efetivas nesta
mesa e,com os altos lucros
praticados, passe a dar mais valor a
seus
próprios
funcionários.
SINDICATO

Atualização do
cadastro dos filiados
Nos próximos dias, a Diretoria
do SEEB Passo Fundo e Região
passará em todos os locais de
trabalho de sua abrangência para
atualizar os dados cadastrais de
seus filiados.
Na ocasião, será entregue um
brinde a cada bancário e haverá
campanha para novas filiações.
PIADINHA
O sujeito vai para Israel passear.
Quando chega ao Mar da Galileia, ele
resolve fazer um passeio de barco e
pergunta o preço para um sujeito que
alugava barcos: - Oitenta dolares a
hora! - Oitenta dolares? É muito caro!
- Mas aqui Jesus andou sobre as
aguas! - Tambem pudera! Com o
barco
por
esse
preço!

