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Revolta e insatis- Dirigente de Dourados participa de reufação no HSBC nião da COE do Bradesco em São Paulo
É alto o grau de insatisfação dos
bancários do HSBC em relação aos
pagamentos da PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) e o PPR
(Programa Próprio de Remuneração) do banco. Além de descontar
a PLR do PPR, o banco diluiu parte
do programa próprio em pagamentos mensais.
A Comissão Nacional de Empregados do HSBC reuniu-se na quinta-feira,10/3, para planejar as ações
que serão tomadas em relação aos
pagamentos da PLR e do PPR, e
para discutir uma campanha de
valorização dos funcionários.

A Contraf-CUT realiza nesta
quinta e sexta-feira, no auditório
Amarelo da sede do Sindicato dos
Bancários de São Paulo, reunião
ampliada da Comissão de Organização dos Empregados (COE) do
Bradesco. O encontro, que começará às 14h do dia 17 e terminará
às 18h do dia 18, discutirá estratégia e pauta de reivindicações
para as negociações permanentes
com o banco em 2011.
O Diretor de Imprensa e Comunicação do Sindicato dos Bancários
de Dourados e Região, Joacir
Rodrigues de Oliveira, que é mem-

bro da COE do Bradesco, representando a Fetec-CUT/CN (Federação
dos Trabalhadores em Empresas de
Crédito do Centro Norte) participa
da reunião representando toda a
base da Federação.
Além dos integrantes da COE,
cada federação dos bancários poderá enviar até três representantes para a reunião ampliada. “Nossa
intenção é atualizar nossa pauta de
reivindicações, definindo os pontos mais estratégicos ou urgentes
para o próximo período”, afirma
Elaine Cutis, coordenadora da COE
do Bradesco.

Projeto de lei exclui
compensação dos serviços essenciais nas greves

Apoio a “Chapa 1”
na eleição da Fenae

Contraf-CUT apoia a Chapa 2 nas eleições do Sindicato de Campo Grande

Tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei 7295/10, do deputado
Luiz Couto (PT-PB), que exclui a
compensação bancária da relação
dos serviços essenciais estabelecida
pela Lei de Greve (7.783/89). Se
aprovado, a compensação bancária
poderá parar durante as greves.
Segundo o parlamentar, “há
muito tempo a compensação bancária não se enquadra mais nesse
conceito de serviço essencial”.

Bancários defendem
emprego no Santander
O fim das demissões e da
rotatividade foram as principais
exigências dos empregados a representantes da empresa, em reunião
realizada na quinta-feira (10/03).
Mais uma vez, a direção do banco
decepcionou os trabalhadores ao
informar que o que ocorre é apenas
rotatividade normal.
SatanderPrevi : As eleições do
SantanderPrevi também foram discutidas. Os trabalhadores querem
o cancelamento do pleito e a abertura de negociações para que seja
realizado um novo processo eleitoral, de forma democrática e transparente.

A eleição da Fenae (Federação
Nacional das Associações do Pessoal da Caixa) acontece no dia 22/
3 e o Sindicato de Dourados e Região apoia a Chapa 1, que é a chapa do Movimento. Empregados ativos, aposentados e os associados
das Apcefs podem votar.

A Contraf-CUT divulgou nota de
apoio à Chapa 2 - Unidade
Bancária nas eleições do Sindicato
dos Bancários de Campo Grande,
que ocorrem nesta quinta e sextafeira, dias 17 e 18 de março. Veja
no site www.bancariosms.com.br

Guia para proteger o cliente dos bancos
A população ganhou mais uma
arma para se proteger dos bancos.
Já está em circulação o guia Os
Bancos e Você. Como se defender
dos abusos, lançado pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), nesta terça-feira (15/03).
Com a iniciativa os clientes podem obter orientações sobre os direitos do consumidor e ainda fugir
das constantes armadilhas das ins-

tituições financeiras que tentam a
todo custo vender serviços desnecessários e cobrar tarifas absurdas.
A publicação é parte das atividades do Dia Mundial dos Direitos
do Consumidor, comemorado nesta terça-feira (15/03). Quem quiser obter mais informações pode
acessar www.idec.org.br na seção
tarifas bancárias e saber tudo a respeito dos abusos dos bancos.

Bancários do Itaú Unibanco cobram saúde, previdência e condições de trabalho
Aconteceu nesta terça, 15/3, em
São Paulo, a reunião ampliada da
Comissão de Organização dos Empregados (COE) do Itaú Unibanco,
órgão da Contraf-CUT que assessora as negociações com a empresa.

O encontro contou com a participação de cerca de 50 dirigentes
sindicais de todo país e discutiu
alguns dos principais temas da pauta de reivindicação dos funcionários do banco. Ver detalhes no site
www.bancariosms.com.br

Detalhes da negociação do BB no site: www.bancariosms.com.br

