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BRADESCO I

educação para todos.
Em
suas
campanhas
publicitárias, o Bradesco apela a
sentimentos de valorização do ser
humano - o contrário do que o banco
faz com seus funcionários.
Fazendo alusão ao robô que o
banco usa na propaganda, a
campanha de valorização do
funcionalismo
explora
essa
contradição, com destaque para o
slogan “Bancário não é lata. É gente
como você, gente de verdade”.

BRADESCO II

O que os trabalhadores do Bradesco
exigem do banco?
O que os bancários do
Bradesco reivindicam:
Por um Plano de Cargos, Carreiras
e Salários: O PCCS é o conjunto de
regras e normas que estabelece
critérios claros, objetivos e
transparentes de promoção,
escalonamento
e
de
responsabilidades dos bancários, de
forma a garantir a igualdade de
oportunidades para todos e a
valorização profissional.
Saúde, condições de trabalho e
reabilitação: Queremos acabar com
as metas abusivas e com o assédio
moral e estabelecer relações de

trabalho mais humanas.
Parcelamento do adiantamento das
férias: Isso evitaria que os bancários
recorressem a empréstimos para se
recompor financeiramente quando
retornam de férias.
Auxílio-educação: É inconcebível o
banco com a maior rentabilidade
dentre todos das Américas e da
Europa não ter uma política de auxílioeducação. O banco argumenta que já
investe na qualificação por meio do
Treinet. Mas ele é voltado somente aos
interesses do banco e suas
certificações, não tendo o valor de
uma formação de nível superior.

OIT

73 milhões de jovens estão sem
emprego em todo o mundo
Não é fácil ser jovem no atual
mercado de trabalho, diz a
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) no relatório Tendências
Globais de Emprego para a
Juventude, divulgado nesta quartafeira (8). Estima-se que atualmente
cerca de 73 milhões de jovens
estejam sem trabalho, o equivalente
à taxa de desemprego de 12,6% para
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Lançada a Campanha pela Valorização
e Respeito aos Funcionários
Os bancários do Bradesco
realizaram nesta terça-feira 7, o
lançamento da campanha “Por
Valorização e Respeito aos
Funcionários”, organizada pela
Contraf-CUT, pelas federações e
sindicatos.
A pauta tem como principais
bandeiras a criação de um Plano de
Cargos, Carreiras e Salários (PCCS),
melhores condições de trabalho e
preservação da saúde, parcelamento
do adiantamento das férias e auxílio-
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as pessoas nessa faixa etária.
A situação dos jovens é mais
difícil nos países atingidos pela crise
financeira internacional entre 2008 e
2009. Em 2012, essa taxa chegou a
atingir 54,3% na Espanha, 54,2% na
Grécia, 38,7% em Portugal, 34,4% na
Itália e 31,4% na Irlanda. De 2008 a
2012, o desemprego de pessoas entre
15 e 24 anos foi 24,9%, em média.

Terceirização rima
com precarização
A CUT deu nesta terça-feira
(07) mais um passo na batalha contra
o substitutivo ao Projeto de Lei (PL)
4330/2004, de autoria do deputado
Sandro Mabel (PMDB-GO). Desta
vez, em Brasília.
O presidente na Associação
Nacional dos Procuradores do
Trabalho (ANPT) apontou a
preocupação do Poder Judiciário com
o avanço do PL e a possibilidade que
ele apresenta de terceirizar também
a atividade fim, a preponderante da
empresa. “Teremos bancos sem
bancários, escolas sem professores,
que não serão empregados
formalmente. Estarão ali como se
não exercessem atividades inerentes
a essas empresas.”
O texto do deputado Sandro
Mabel (PMDB-GO) - autor do PL - que
já era ruim para os trabalhadores,
ficou pior com o substitutivo do
deputado Roberto Santiago (PSD-S)
e se tornou uma precarização total
após o relatório do Arthur Maia
(PMDB-BA). Por outro lado, evoluiu o
diálogo com a articulação da
sociedade organizada, das centrais
sindicais para que a medida não seja
usada contra a classe trabalhadora.
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO

Site novo
A Secretaria de Imprensa e
Divulgação do SEEB Passo Fundo
informa a todos os bancários que o
site novo da entidade já está em
funcionamento.O endereço é o
www.bancariospassofundo.org.br.
Além das notícias habituais, o site
apresenta os convênios do sindicato
e a agenda do Salão de Eventos.
PIADINHA
-Quantos rins nós temos?
-Quatro, professor!
-Ué, como assim??
-Dois meus e dois

seus!

