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CAMPANHA SALARIAL

patronais para negociar cláusulas
econômicas e sociais.
Entre 2003 e 2011, o salário
dos bancários cresceu 14% em
termos reais e, o piso, 32%, mas o
salário médio da categoria avançou
apenas 3,16%, isso porque os bancos
estão em constante substituição da
mão de obra, pagando, em média,
40% a menos na recontratação.
A Campanha Salarial dos
Bancários exige o fim da rotatividade
com redução de salários, pois ela
reduz custos aos banqueiros,
precarizando o emprego no setor.

BANCO DO BRASIL

Avanços só virão com greve
O Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela ContrafCUT e assessorado pela Comissão
de Empresa dos Funcionários do
Banco do Brasil, concluiu na terçafeira 15 a primeira rodada de
negociação da pauta específica do
funcionalismo com a direção do BB,
em Brasília. Houve discussões sobre
as reivindicações de saúde e
condições de trabalho, previdência e
isonomia.
Não houve avanços e o BB,
num ato falho, sinalizou que as

negociações só avançam se houver
greve do funcionários, pois disse não
para várias reivindicações alegando
que agora não pretende atender às
demandas porque entre 2003 e 2011
já aceitou várias delas.
Não por acaso, entre 2003 e
2011, o funcionalismo do BB
conquistou vários direitos com
mobilização e greve.
Só a mobilização do
funcionalismo do BB garantirá os
direitos dos trabalhadores e forçará o
banco a avançar nas negociações.

CAIXA FEDERAL

Mobilização deve ser intensificada
O Comando Nacional dos
Bancários saiu frustrado na sextafeira (10) da primeira rodada de
negociação específica da Campanha
2012 com a Caixa Econômica
Federal, em Brasília.
O banco rejeitou a maioria das
reivindicações dos empregados,
como isonomia de direitos entre
novos e antigos, pagamento do ticket
alimentação aos aposentados, fim do
voto minerva na Funcef e definição de
critérios para descomissionamento.
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BANRISUL

Categorias profissionais esperam
obter aumentos reais em 2012
Grandes
categorias
profissionais com data-base no
segundo semestre começam suas
campanhas salariais deste ano com
dois aliados importantes: a inflação e
o aumento real já conquistado pelos
metalúrgicos do ABC. Com o recuo
do índice de aumento de preços, é
mais fácil negociar ganhos reais
robustos sem, necessariamente,
conquistar reajustes nominais muito
fortes.
Em setembro, metalúrgicos,
bancários, petroleiros e comerciários
sentam à mesa com os setores
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Os trabalhadores cobraram
também ajustes no formato do
Processo Seletivo Interno.Sobre
contratações, a Caixa reassumiu o
compromisso de aumentar seu
quadro de pessoal para 92 mil
empregados até o fim deste ano.
Diante da intransigência da
Caixa a melhor resposta dos
trabalhadores é a mobilização.
A próxima negociação com a
Caixa ocorrerá amanhã (17), pautará
Saúde Caixa e saúde do trabalhador.

110 novas agências
até o final de 2014
O Banrisul prepara um plano
agressivo de expansão. Até o fim de
2014, o banco estatal gaúcho quer
alcançar a marca de 110 agências
abertas no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina.
No RS, além de reforçar a
atuação nas principais praças, a
intenção é ter presença em todos os
municípios, seja por meio de
agências ou postos de atendimento.
Atualmente, o banco está em 416 das
496 cidades gaúchas.
A projeção é investir R$ 46
milhões para abrir 89 novas agências
entre 2012 e 2013, sendo 15 no
estado de Santa Catarina.
ITAÚ

Negociação do PCR
acontece hoje
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos realizam nesta quinta-feira
(16) uma negociação com o Itaú
sobre a Participação Complementar
nos Resultados (PCR). Na
negociação de abril, a proposta do
banco ficou abaixo do esperado.
No dia de ontem (15), as
agências do Itaú de Passo Fundo
tiveram a sua abertura retardada até
às 11 horas , dando início às
paralisações da Campanha Salarial
2012
em
nossa
região.
PIADINHA
Um estudante de engenharia estava
andando com uma moto nova,
quando um colega lhe indaga:
-Como você conseguiu esta moto
fantástica? -Bem, eu estava
caminhando, quando uma garota
muito linda apareceu com esta moto.
Ela se despiu em minha frente e me
disse “pegue o que quiser”.
O primeiro engenheiro aprovou: -Boa
escolha! Provavelmente as roupas
não iriam te servir!!!

