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EMPREGO- I

Nova PEB mostra corte de vagas

Bancos fecharam 2.795 postos de trabalho no primeiro semestre
Uma nova Pesquisa de ponteou o corte de vagas: 2058. Itaú,
Emprego Bancário foi divulgada no dia Bradesco, Santander, HSBC e Banco
21 pela Contraf-CUT. Esta mais do Brasil cortaram 729 empregos.
O contínuo fechamento de
recente PEB mostra que os bancos
fecharam 2.795 postos de trabalho no postos de trabalho contrasta com os
primeiro semestre de 2015. A pesquisa imensos lucros que os bancos
é realizada todo mês em parceria com seguem apurando no Brasil.
o Dieese. A Caixa Econômica Federal, Somente no primeiro trimestre, os
que vinha aumentando seu quadro de cinco maiores bancos lucraram R$
pessoal em períodos recentes, 19 bilhões.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Sobre a negociação realizada no dia 22
Dirigentes sindicais reivindicaram mais contratações
Na quarta-feira, 22, a Contraf- agências, os dirigentes sindicais
CUT e a Comissão Executiva dos reivindicaram mais contratações. Os
Empregados da Caixa Econômica representantes da Caixa, no entanto,
Federal (CEE-Caixa) estiveram responderam que, quanto a isto, será
reunidas com a diretoria da empresa. cumprido o previsto no ACT 2014/
Tendo em vista a redução de 1.188 2015; a contratação de mais 2.000
postos de trabalho na CEF nos funcionários até o fim deste ano. Este
primeiros meses do ano, ao mesmo número é insuficiente, uma vez que
tempo em que foram abertas mais 10 pelo PAA saíram 3.000 trabalhadores.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Pedido de extinção do GDP foi
negado pela diretoria da CEF

Na reunião do dia 22, os
bancários voltaram a exigir a extinção
do Gestão de Desempenho de
Pessoas. A diretoria da CEF negou o
fim do programa e afirmou que
pretende ampliá-lo para cobrar metas
pessoais de todos os funcionários. O
GDP foi implementado unilateralmente

pela CEF e, ao instituir a cobrança
individualizada de metas e instilar a
concorrência entre os trabalhadores,
tem contribuído para a precarização
das condições de trabalho. Por isso,
a CEE-Caixa vai chamar o conjunto
dos funcionários a reforçarem a
mobilização contra o GDP.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

CEF recusou novamente a criação do
comitê paritário do PSI

Na negociação do dia 22, a
CEF voltou a recusar a criação de um
comitê paritário para discutir o
Processo Seletivo Interno (PSI). A
justificativa é de que as reclamações
feitas estão dentro da normalidade e
que o processo pode ser aprimorado
sem que seja criado um comitê para

tanto. Para a CEE-Caixa, o comitê
possibilitaria o acompanhamento do
PSI e o debate sobre melhorias a
serem feitas no processo. Segundo a
Contraf, o PSI “perdeu a objetividade,
a lisura e a transparência” após as
alterações que sofreu sem a devida
consulta aos funcionários.

EMPREGO - II

Sobre os salários de
homens e mulheres

A desigualdade persiste nos bancos
A Pesquisa de Emprego
Bancário (PEB) mostra ainda que a
desigualdade de salários entre
homens e mulheres persiste nos
bancos. Esta desigualdade observou
uma pequena redução entre os novos
e novas bancárias. Enquanto a
diferença salarial entre os demitidos
era de 22,2%, entre os admitidos
passou a ser de 18,4%. As mulheres
admitidas no primeiro semestre estão
recebendo, em média, R$ 3.095,21 e
os homens, R$ 3.794,74. Os exbancários recebiam, em média, R$
6.696,68 e as ex-bancárias, R$
5.211,69.
É preciso frisar que as
mulheres constituem metade da
categoria e possuem um nível de
escolaridade mais elevado.
ITAÚ

No Rio, bancária foi
reintegrada

Uma bancária do Itaú de
Campos dos Goytacazes (RJ)
reconquistou sua vaga de trabalho. O
Sindicato dos Bancários de Campos
conquistou, na Justiça, a reintegração
ao trabalho da trabalhadora que havia
sido demitida em janeiro deste ano. A
bancária apresentou laudos médicos
ao departamento jurídico do sindicato
que
comprovavam
lesões
provenientes de sua atividade laboral.
Diante disso, a 4ª Vara do Trabalho
de Campos dos Goytacazes
concedeu liminar determinando a
reintegração da colega.
PIADINHA
Acontece uma grande festa no fundo
do mar, quando de repente surge uma
briga entre duas baleias convidadas.
Uma pega um revólver e dispara três
vezes contra a outra. No dia seguinte,
sai a notícia no jornal:
- Baleia baleia baleia.

