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Campanha será lançada
nesta quinta em Dourados
As negociações entre o Comando Nacional e a Fenaban começaram nesta terça-feira e continuam
no dia de hoje. A hora é de intensificar a mobilização para arrancar
dos banqueiros uma proposta condizente com o trabalho desenvolvido pela categoria. O Sindicato de
Dourados e Região já está com o
seu planejamento de campanha
pronto, conforme divulgado no Jornal O Bancário distribuído nesta
segunda e terça nas agências.
É de suma importância que todos os bancários estejam sintonizados com a campanha salarial, se
informando, discutindo e participando das atividades. O lançamento da campanha é uma boa oportunidade para que os companheiros
dêem ao menos uma passada pelo
local da manifestação.

Sindicato distribuirá
mais de 100 mudas
de árvores frutíferas
O Lançamento Oficial da Campanha em Dourados acontece justamente na data base dos bancários, nesta quinta-feira, 01 de setembro. O ato irá ocorrer das 08 às 11
horas em frente a agência do banco Itaú da Joaquim T. Alves.
Além de carro de som e
panfletagem, o sindicato irá distribuir mais de 100 mudas de árvores frutíferas a população, numa
alusão a falácia dos bancos que gastam fortunas falando que são os
mais sustentáveis do planeta,
quando na verdade não valorizam
nem os próprios funcionários.

Primeira
rodada deixa a desejar
Na abertura do processo negocial Comando é ampliar a mobilização,
da campanha salarial deste ano,
bancários e banqueiros saíram no
0x0. As discussões sobre garantia
do emprego, terceirização, correspondentes bancários, jornada de
trabalho e abono assiduidade, entre outros, terminaram sem avanços. A primeira rodada da negociação continua nesta quarta-feira (31/
08), em São Paulo.
Diante disso, a orientação do

dando destaque para os temas de
acordo com calendário de negociação. A próxima rodada, na próxima semana, é sobre saúde, segurança e condições de trabalho. Dia
13 entram em discussão o índice
de reajuste salarial e outras remunerações. A negociação específica
com a Caixa começa na sexta-feira
e com o Banco do Brasil, começam
no dia 08 de setembro.

OO setor
bancário é o mais lucrativo
sistema financeiro do Brasil mestre de 2010, quando a
não tem mesmo do que reclamar.
Entre as 335 empresas brasileiras
de capital aberto, o setor bancário
obteve o maior volume de lucros
no primeiro semestre deste ano. As
informações foram divulgadas pela
consultoria Economática, nesta segunda-feira (29/08).
As 24 instituições financeiras que
fizeram parte da pesquisa lucraram
R$ 24,9 bilhões, 19,0% a mais que
o verificado em 2010, quando o lucro foi de R$ 21 bilhões. Ao todo,
as 335 empresas tiveram ganho de
R$ 108,9 bilhões, aumento de
29,8%, em relação ao primeiro se-

lucratividade foi de R$ 83,9 bilhões.
O setor de petróleo e gás foi o
segundo mais lucrativo, com R$
21,9 bilhões. Alta de 33,7%. Na
terceira colocação aparece o setor
de mineração, com lucro de R$ 21,8
bilhões, expansão de 131,4%.
O crescimento exponencial do
setor bancário reforça que não há
desculpa para deixar de atender as
reivindicações durante a campanha
salarial. Nada mais justo que dividir uma parte do lucro com quem
ajudou a conquistá-lo: os bancários.

Eleição de Delegado
Sindical no BB e CEF
vai até sexta-feira
A eleição para Delegado Sindical nas agências da Caixa e do Banco do Brasil começaram na segunda-feira, 29/8 e terminam nesta
sexta-feira, 02/9.
O Sindicato está percorrendo
toda a base e realizando o processo eleitoral, que já aconteceu em
algumas agências.
A eleição de Delegado Sindical
é uma importante conquista da categoria, até então só alcançada apenas nos bancos públicos.

Bancos geram 11.978
empregos, mas demitem
mais no 1º semestre

Os empregos gerados no 1º semestre são o resultado de 30.537
admissões e 18.559 desligamentos.
Esse saldo positivo significa expansão de 2,48% no emprego bancário.
Na comparação com o saldo de
1.265.250 postos gerados em todos os setores da economia no primeiro semestre, os bancos contribuíram com apenas 0,95%.
No mesmo período, a remuneração média dos bancários admitidos
foi de R$ 2.497,79, valor 38,39%
menor que a média dos desligados, de R$ 4.054,14.
Matéria e pesquisa completa no
site www.bancariosms.com.br

Bancários querem direito a tratamento de
saúde no Banco do Brasil
sem descomissionamento

Uma das principais reivindicações específicas do funcionalismo
do Banco do Brasil na Campanha
Nacional dos Bancários deste ano
é o direito humano ao tratamento
de saúde sem a perda da função
comissionada e, consequentemente, a manutenção da remuneração
após o retorno do afastamento por
qualquer tipo de necessidade médica, seja por doença ou por acidente de trabalho.
Matéria completa no site.
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