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Lucro de mais, saúde de menos
Enquanto os bilionários lucros
dos bancos aumentam consideravelmente a cada ano, tornando o
Brasil o paraíso do sistema financeiro, na mesma proporção cresce
o índice de doenças que acometem
os bancários.
O assédio moral, a constante
extrapolação da jornada, os baixos
salários e as condições precárias de
trabalho têm afetado diretamente
a saúde dos funcionários.

Entre as doenças que mais afetam a categoria estão as LER (Lesões por Esforço Repetitivo) e os
problemas psicológicos.
O crescimento das doenças psíquicas está relacionado à reestruturação ocorrida nos anos 90. A
venda de produtos passou a ser o
foco principal e os poucos bancários que sobraram nas agências têm
que cumprir as metas absurdas
impostas pelos bancos.

Negociação discute ponto
eletrônico
na Caixa Federal
A Contraf-CUT, federações e (CI SN - Administração de Pessoas
sindicatos retomaram ontem, 31/5
com a Caixa as negociações na comissão temática que discute
melhorias no sistema do ponto eletrônico, o Sipon. Em pauta às horas negativas e a reivindicação pelo
login único.
Dois pontos que podem ser
agravados com a Circular Interna

026/11), divulgada no início do
mês, que orienta as agências a reduzirem cerca de 30% a dotação
de horas extras dos trabalhadores.
Houve avanço nas negociações em
relação à reivindicação do login
único, ver resultado completo da
negociação
no
site
www.bancariosms.com.br.

Salário de diretores do Banco
do Brasil chega a R$ 1 milhão
Os executivos do Banco do Brasil não têm do que reclamar. O salário médio de cada um dos 37 diretores estatutários deve ficar em
R$ 1,03 milhão entre abril deste
ano e março de 2012. O aumento é
de 17% em relação ao pago no período anterior.
A remuneração média do alto
escalão do BB só é menor do que a
dos diretores do Itaú, de R$ 7,6
milhões, do Santander (R$ 4,3 milhões) e Bradesco (R$ 3,4 milhões).
O Banco do Brasil informou que

o salário variável, de R$ 10,6 milhões para R$ 15,0 milhões, se explica principalmente pela fixação
de um valor de R$ 6,5 milhões para
pagamento na forma de bônus, que
será somada a uma Participação nos
Lucros e Resultados calculada em
R$ 8,5 milhões.
Enquanto os executivos nadam
em dinheiro, os funcionários ganham migalhas e ainda tem de
conviver com a insegurança e a
pressão diária nas agências bancárias. Vem aí a Campanha Salarial.

Conselheira da Previ em Dourados
Esta confirmada para o dia 29 de
junho a presença da conselheira administrativa eleita da PREVI,
Mirian Fochi, em Dourados. A representante dos trabalhadores vem,
a pedido do Sindicato, apresentar
o balanço do fundo de pensão aos
bancários da ativa e também aos

aposentados.
O Sindicato está discutindo a sua
agenda, que a princípio estará durante todo o dia a disposição dos
bancários, que além de acompanhar
a apresentação do balanço, poderão, ainda, tirar outras dúvidas referentes ao fundo de pensão.

Informações ao seu
alcance via on-line

Os bancários podem acompanhar
os informativos “Jornal Bancário”
e o “Bancarinho”, via on-line no
site do Sindicato. O Jornal Bancário é editado mensalmente e distribuído um exemplar a cada bancário na forma impressa. O
Bancarinho tem edição semanal e
afixado nos murais das agências
todas as quartas-feiras.
Para acessar tanto o Jornal, como
o Bancarinho via on-line é só entrar no site do Sindicato de Dourados, www.bancariosms.com.br, e
clicar, no ícone correspondente, no
lado esquerdo da página principal
do site.
As informações do dia-a-dia também podem ser acompanhadas no
site que é atualizado diariamente.

BB é o novo administrador do Banco Postal

O Banco do Brasil é o novo parceiro dos Correios no Banco Postal.
A partir de janeiro de 2012, a empresa vai poder atuar em 6.195
agências postais. É a primeira vez,
desde a criação, há 10 anos, que o
comando do Banco Postal altera.
Neste período, a administração ficou por conta do Bradesco.
A mudança na direção foi feita
por meio de leilão. Além do BB e
do Bradesco, estiveram no páreo
durante as 12 rodadas do processo
o Itaú Unibanco e a Caixa. O BB
arrematou a instituição por R$ 2,3
bilhões.

Audiência de conciliação
da ação do CTVA da
Caixa aconteceu nesta
segunda
A ação do CTVA da Caixa, proposta pelo sindicato, teve audiência de conciliação na segunda-feira, 30/5, na 1º Vara do Trabalho
em Dourados. Não houve acordo e
a empresa apresentou defesa. Agora cabe a justiça marcar a audiência de instrução para produção de
provas e posteriormente o julgamento do mérito.

Mais informações no site: bancariosms.com.br

