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Assembleia aprova a greve, por tempo
indeterminado, a partir do dia 18/09
Os bancários presentes na
Assembleia de ontem, no SEEB
Passo Fundo, rejeitaram a proposta
de 6% de aumento feita pela Fenaban
e aprovaram a deflagração de greve
nacional a partir da próxima terça-feira
(18) por tempo indeterminado.
Durante a assembleia, ficou
clara a indignação dos bancários com

o setor que mais lucra neste país.
Também aprovaram a greve:
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre,
Campo Grande, Florianópolis,
Pernambuco, Ceará, Bahia, Pará,
Paraíba, Alagoas, Piauí, Mato Grosso,
Rondônia, Roraima, Amapá, Sergipe,
Londrina e Campinas, dentre outros.

BRADESCO I

A embalagem
A Organização Bradesco
recebeu este ano, da nada confiável
Editora Abril, o título de uma das
melhores empresas para se
trabalhar. A pesquisa é feita com
critérios próprios e avalia através de
dois questionários, um respondido
pela empresa e outro pelos
funcionários (as), a percepção dos
trabalhadores (as) no relacionamento
interno entre trabalho e capital.
Alguma coisa está errada.

Ou o critério utilizado pela
editora tem vício de origem, ou os
pesquisadores sofrem de dislexia e
não conseguiram interpretar
corretamente os dados coletados.
Ou ainda, o Bradesco pagou caro
para constar na lista, o que é mais
provável.
Uma
interpretação
da
realidade dos locais de trabalho, no
Bradesco, expõe os motivos para o
banco não entrar nesta lista.

BRADESCO II

O produto
Vejamos: O Bradesco não tem
Plano de Cargos e Salários que
objetive reconhecer o real valor de
seus trabalhadores; não paga salário
substituto; as promoções são
verdadeiras punições aos promovidos
– os trabalhadores são promovidos ao
cargo, enviados para assumir em
outra cidade, aumentam seus gastos,
esperam meses ou anos para
receberem o aumento referente à
responsabilidade do novo cargo e,
quando vem, não cobre os novos
gastos -; assédio moral constante;
metas abusivas; sobrecarga de
trabalho; é um dos poucos bancos
que se recusa a pagar auxílio
educação; insiste em manter
agências sem portas de segurança;
plano de saúde deficitário e outras
tantas irregularidades.

Para coroar o desrespeito com
o quadro funcional, resolveu,
recentemente, de forma unilateral, a
não pagar os gastos com alimentação
dos funcionários (as) que participam
de cursos presenciais, nas capitais,
de interesse da organização.
Se recusar a pagar a
alimentação de seus trabalhadores
(as) em curso é, no mínimo, imoral.
Como pode uma empresa que trata
seus trabalhadores (as) dessa forma
ser considerada a melhor para se
trabalhar?
É possível que quem
respondeu o questionário foram os 30
membros da Diretoria do Banco que
recebem em média R$ 4.434.000,00
por ano ou R$ 369.500,00 por mês!
Certamente para eles o Bradesco é a
melhor empresa para se trabalhar.

Quanto ganha um
diretor de banco??
Os bancos estão recusando
elevar a proposta de reajuste de 6%
que ofereceram aos bancários na
mesa de negociação da Campanha
Nacional, mas aumentaram em
proporção
muito
maior
a
remuneração já milionária de seus
diretores.
Segundo dados fornecidos
pelas próprias instituições financeiras
à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a remuneração total dos
diretores de quatro bancos, soma
este ano R$ 920,7 milhões, contra R$
R$ 839 milhões em 2011.
Cada diretor estatutário do BB
embolsará este ano mais de R$ 1
milhão, os do Bradesco receberão
R$ 4,43 milhões cada um, os do
Santander R$ 6,2 milhões e os do Itaú
R$ 8, 3 milhões.
CAMPANHA SALARIAL III

Bancários é que
ganham “muito”!
Os bancos pagam a seus
trabalhadores no Brasil um dos piores
salários da América do Sul.
O piso salarial dos bancários
brasileiros é de R$ 1.250,00, o
equivalente a US$ 681 (ou 5,68
dólares a hora trabalhada). No
Uruguai, o piso salarial do bancário
era US$ 1.089 (8,38 dólares a hora)
e na Argentina o salário de ingresso é
quase o dobro do brasileiro: US$
1.200 (8 dólares a hora).
PIADINHA
Locutor: -Quem fala? Ouvinte: -É o
Pedro. Locutor: -Preste atenção!
Qual é o país que tem duas sílabas
no nome e se come a metade?
Ouvinte: -Cuba! (O locutor ficou mudo
por alguns segundos e…) Locutor: Tá
certo, Seu Pedro! Vai levar o prêmio
pela originalidade… Mas aqui na
minha ficha estava escrito Japão.

