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14ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS BANCÁRIOS

Bancários gaúchos aprovam
indicativo de 15% de reajuste
A plenária final da 14ª
Conferência Estadual dos Bancários
mobilizou os 497 delegados e
delegadas, na manhã do domingo,08,
no Hotel Embaixador, em Porto Alegre.
A principal deliberação da Conferência
foi a definição da proposta de índice
de reajuste de 15%. A proposta dos
bancários do RS será apresentada na
Conferência Nacional, que ocorre de
20 a 22 de julho, em Curitiba, quando
será aprovado o índice definitivo a ser
negociado junto às demais
reivindicações da categoria com os
banqueiros.
A Conferência também
aprovou a proposta de reivindicação
do fim das metas nos bancos. A

maioria
dos
delegados
da
Conferência Estadual rechaçou a
proposta de contratação da
remuneração variável.
Quanto ao calendário para a
campanha salarial de 2012, os
bancários gaúchos levarão à 14ª
Conferência Nacional a proposta
indicativa de greve da categoria ainda
no mês de setembro.
A realização de uma forte
campanha nacional pelo cumprimento
da jornada de trabalho também foi
deliberada. Passo Fundo contou com
19 delegados entre diretores do
Sindicato e bancários da base que se
fizeram presentes desde o início da
Conferência, no sábado pela manhã.
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BRADESCO I

Para TRT de MG,
treinet é hora extra
O Tribunal Regional do Trabalho
(TRT-MG) deu ganho de causa para
um bancário do Bradesco que foi à
Justiça cobrar hora extra pelo tempo
que gastou fazendo curso na internet
após a jornada de trabalho.
De acordo com a juíza substituta
da 31ª Vara do Trabalho, Jane Dias
do Amaral, o bancário foi obrigado a
fazer cursos à distância, apesar de o
banco não cobrar formalmente.
No processo, uma testemunha
informou que o banco fornece no
começo do ano uma lista de cursos
que devem ser feitos por todos os
empregados. Como nem sempre a
rotina de trabalho permite que sejam
feitos durante o expediente, alguns
são
cursados
em
casa.

ANÁLISE DE CONJUNTURA

Segundo o DIEESE, negociações do
1º semestre foram positivas
O primeiro painel temático da
14ª Conferência Estadual foi
ministrado pelo coordenador de
Relações Sindicais do Dieese, José
Silvestre Prado de Oliveira, que
abordou o tema “Conjuntura
Econômica e Bancos”. Para o Brasil,
o economista salientou as formas de
reativação da economia, como o
Plano Brasil Maior que consiste em
estímulos ao setor industrial; os cortes
de IOF; IPI; a redução da Selic e dos

juros ao consumidor da Caixa e do
Banco do Brasil.
A avaliação interna do governo
mostra que o desenvolvimento do país
em 2012 é inferior ao ano anterior.
O economista também comentou os
resultados positivos das negociações
coletivas. “Os dados estão nos
indicando que os acordos feitos nas
poucas negociações ocorridas até
agora apontam resultados melhores
do que os obtidos em 2011”.

BANRISUL

Mais 50 agências, até o fim do ano
O Banrisul participou na quintafeira, 05, em Canela, do 32º
Congresso de Municípios do Rio
Grande do Sul.
O evento foi promovido pela
Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul
(Famurs).
Durante o encontro, o banco
falou sobre o plano de expansão da

rede de agências do Banrisul.
A instituição irá instalar mais 50
agências no Estado ainda em 2012.
De acordo com dados fornecidos
pelo próprio banco, em seu site oficial,
o número de agências do Banrisul em
todo o estado (contabilizadas no
primeiro semestre de 2011) é de 441.
Com relação aos postos de
atendimento, o número é de 279.

BRADESCO II

5.000% ao ano por
saque no cartão
O juro cobrado pelo Bradesco
para saque no cartão de crédito chega
a 4.912,07% ao ano (38,57% ao mês),
segundo extrato ao qual o jornal
Correio Braziliense teve acesso. As
altas taxas não se resumem apenas
ao saque, sendo verificadas também
no chamado crédito rotativo.
Com a taxa de 38,57%, um
cliente do Bradesco que sacar R$ 20
no cartão de crédito verá a dívida
subir para R$ 27,71 somente no
primeiro mês.
Se demorar um ano para
pagar, a conta salta para R$ 1.002,41.
PIADINHA
No dia da audiência, o acusado faz a
seguinte proposta para o advogado:
- Se eu pegar cinco anos te dou mil
reais e se eu pegar só um ano, pago
cinco mil.
No dia seguinte, o advogado diz a ele:
- Me deve cinco mil! E tivemos sorte,
pois eles queriam te libertar!

