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SANTANDER - II

SANTANDER - I

Aditivo: proposta do banco não contempla
as reivindicações dos trabalhadores

A quarta reunião de negociação
do Aditivo, realizada na quarta-feira
passada, 22, frustrou os funcionários
do Santander. A proposta apresentada
pelo banco não contempla as
reivindicações dos trabalhadores. Para
temas de extrema importância como
saúde e condições de trabalho, o
banco não apresentou propostas;
limitou-se a afirmar que pretende
discuti-los em outro momento. Quanto

à bolsa auxílio estudo, além de propor
alterações que dificultam o acesso ao
benefício, o banco não quer reajustar
seu valor. Para o Programa de
Participação nos Resultados
Santander (PPRS) também não há
proposta; faltou tempo hábil para
elaborá-la, alegou o banco.
A próxima reunião, ainda a ser
confirmada, pode acontecer na
próxima semana, dia 6.

BRADESCO - I

Reunião realizada dia 22 discutiu o emprego
e a pauta específica de reivindicações
Na quarta-feira passada, 22, a
COE-Bradesco esteve reunida com
a diretoria do banco. Na pauta, o
emprego e as reivindicações
específicas dos trabalhadores do
banco. Quanto ao emprego, a COE
cobrou a responsabilidade social do
Bradesco via manuntenção de postos
de trabalho. Por sua vez, o banco
voltou a negar a existência de uma
onda de demissões. Os diretores do
Bradesco alegaram que os cortes são
motivados por desempenho, pedidos

de demissão e aposentadorias.
Como a COE citou dados
relativos às demissões que
contradizem essa justificativa, o
banco chegou a admitir que não
contratou no mesmo nível das
demissões, mas culpou a crise da
economia por isso. Devido à
cobrança da COE, os representantes
do banco se comprometeram a fazer
ajustes, que deverão começar nas
regiões em que a falta de funcionários
é maior.

BRADESCO - II

A posição do banco a respeito das
reivindicações específicas

Na negociação da quarta-feira
passada, o Bradesco apresentou sua
posição a respeito das reivindicações
específicas:
- Combate ao assédio moral e às
metas abusivas: será discutido em
reunião específica;
- Plano de Carreira, Cargos e Salários:
alegando que há um novo sistema,
através do SAP, o Bradesco quer
manter o que chama de plano de
carreira fechado;
- Ampliação da rede de atendimento
dos planos de saúde e odontológico:
para este fim, o banco vai reativar as
reuniões por federações;

- Garantia dos direitos dos funcionários
lesionados, vítimas de sequestro,
afastados do trabalho, e construção de
programa de retorno ao trabalho: estes
pontos serão discutidos no Grupo de
Trabalho de Saúde;
- Partição da ajuda alimentação entre
vale alimentação e refeição: o banco
vai estudar o pedido;
- Treinet no horário de trabalho: o
banco implantou travas que permitem
a realização de cursos somentes no
horário comercial.
Matéria completa sobre a
negociação do dia 22 poder ser lida
no sítio http://www.contrafcut.org.br/.

Em SP, uma agência foi
paralisada no dia 27
O SEEB-São Paulo fez um protesto
contra a falta de funcionários
Na segunda-feira, 27, uma
agência do Santander na Zona Leste
da cidade de São Paulo foi paralisada.
Na sexta-feira, dirigentes do SEEBSão Paulo constataram que a agência
estava funcionando com apenas
quatro trabalhadores, sendo que um
era deslocado de outra dependência.
Na segunda-feira, a situação continuou
a mesma. Por isso, o sindicato optou
por paralisar a agência até às 14 horas,
momento em que chegaram outros
dois funcionários oriundos de uma
outra unidade.
Por conta da paralisação, o
Santander se comprometeu a resolver
o problema da falta de funcionários
naquela dependência.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GT sobre a Funcef

A CEE-Caixa cobrou o início dos
debates do grupo de trabalho
Na sexta-feira, 24, a
Comissão
Executiva
dos
Empregados da Caixa Econômica
Federal (CEE-Caixa) cobrou o início
dos debates do Grupo de Trabalho
que tratará da Funcef. A CEE-Caixa
enviou ofício à diretora executiva de
Gestão de Pessoas da CEF, Márcia
Guedes, e para o presidente da
fundação, Sérgio Eduardo Mendonça.
Ao presidente do Conselho
Deliberativo da entidade, Joaquim
Lima de Oliveira, também foi remetido
o ofício. Instituído em 13 de maio, o
GT-Funcef deveria ter iniciado seus
trabalhos no dia 31.
PIADINHA
Um baiano deitado na rede pergunta
pro amigo:
- Meu rei... tem aí remédio pra picada
de cobra?
- Tem não. Por quê? Você foi picado?
- Não, mas tem uma cobra vindo na
minha direção!

