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É hoje: Fenaban recebe pauta de
reinvidicações em São Paulo
O Comando Nacional dos Bancários, entrega na manhã hoje
(11) à Fenaban, em São Paulo,
a pauta de reivindicações da
Campanha 2014, aprovada pela
16ª Conferência Nacional dos
Bancários realizada de 25 a 27 de
julho, em Atibaia.
Na sequência, também na sede
da Fenaban, o Comando entregará
a pauta específica de reivindicações dos empregados à direção da
Caixa Econômica Federal, assim
como a minuta específica dos
funcionários à direção do Banco
do Brasil.
A Campanha Nacional dos
Bancários deste ano tem como
eixos centrais reajuste de 12,5%,
valorização do piso salarial no
valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 2.979,25

em junho), PLR maior, mais
empregos, fim da terceirização,
combate às metas abusivas e ao
assédio moral, segurança contra
assaltos e sequestros, e igualdade
de oportunidades, dentre outras
demandas.

Reunião importante no HSBC,
amanhã

Encontro da juventude
será 23 e 24

Mariano Roberto Rodilha é o novo
representante da Superintendência de
Relações Sindicais e Trabalhistas do
HSBC. A apresentação formal acontece ama nhã, às 14h, em São Paulo.
Bancarização da Losango e o novo
modelo de unidades da empresa, chamadas de agências de negócios, que
têm causado muitas demissões, são
alguns assuntos da pauta.
Os funcionários esperam que a chegada do superintendente possibilite um
diálogo amplo e contínuo. “A expectativa é de que com o Mariano Rodilha
surja uma nova etapa nas negociações,
sem interrupções e com eficácia”, ressalta o diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia, Elder Perez,.

Os bancários com até 34 anos devem
começar a se preparar para o 3º Encontro da Juventude Bancária. O evento
acontece nos dias 23 e 24 de agosto, em Saubara, Recôncavo baiano.
O encontro deste ano promete boas
discussões. O jornalista e presidente
do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, marca presença com uma contribuição, sem dúvida, importante.
A intenção é ampliar o engajamento da juventude na luta dos trabalhadores, sobretudo, os bancários.
O presidente da Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe, Emanoel Souza, responsável pela organização do evento, ressalta que
“o encontro consolida a política
permanente de formação de novos militantes nos bancários”.
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EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Bancários de Itabuna
e Região, inscrito no CNPJ/MF sob
o nº 14.358.204/0001-03, por seu
presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados do BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A, sócios e não sócios, da base territorial
deste Sindicato, no município de
Itabuna, para a Assembleia Geral
Extraordinária que se realizará dia
13 de agosto de 2014, às 18:00(dezoito horas), em primeira convocação, e às 18:30(dezoito horas e trinta
minutos), em segunda convocação,
no Auditório do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, situado
na Av. Duque de Caxias, 111 – Centro – Itabuna - BA, para discussão
e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1.
Discussão e deliberação
sobre aprovação de pauta de reivindicações para celebração do
acordo coletivo de trabalho dos empregados do Banco Santander (Brasil) S/A 2014/2016, aditivo à CCT/
FENABAN;
2.
Discussão e deliberação sobre aprovação de pauta de reivindicações para celebração do acordo
coletivo de trabalho para celebração
do acordo coletivo de Programa de
Participação de Resultados (PPRS)
para o exercício 2014 do Banco Santander (Brasil) S.A;
3.
Discussão e deliberação sobre aprovação da proposta dos termos de compromisso BANESPREV
e CABESP.
Itabuna (BA) 11 de agosto de 2014.
JORGE BARBOSA DE JESUS
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Liamara
Tarde: Livia
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Programa AGIR
Gestores do Itaú estão abusando dos bancários

As metas mais que abusivas e
prejudiciais à saúde estão deixando os bancários do Itaú revoltados e estressados.
O programa AGIR, que os
bancários classificaram como
“Ação Geradora de Indivíduos
Retardados”, mais penaliza do
que premia o coletivo das agências, e está cada vez mais afetando a rotina dos trabalhadores,
provocando uma onda de adoecimentos e problemas graves
como, por exemplo, acidente
vascular cerebral, ataques cardíacos e síndromes do pânico.
Há ainda os que estão usando
remédio tarja preta para suportar os efeitos da pressão pelo
cumprimento de metas.
O que chama atenção é o comportamento desastroso dos gestores. Isso porque estão ameaçando de demissão os bancários
que não atingem as metas, além
de se utilizar de práticas desumanas como a coação e o medo,
o que caracteriza assédio moral.

Muitos gestores estão desferindo palavras duras, o que deixa
os trabalhadores indignados,
desmotivados e se sentindo diminuídos, pois são coagidos e
achincalhados de todas as formas. Um comportamento assim
não é papel de um profissional
que deseja ter uma boa equipe
para vender os produtos do banco.
Os sindicatos em todo o país
estão de olho para averiguar este
desrespeito e assédio por parte
dos gestores. O assédio moral
constitui um tipo de crime. O
Itaú deve rever as metas abusivas e negociar com os sindicatos
este programa que está deixando seus trabalhadores inseguros
e adoecidos.
Se na sua agência estiver acontecendo este tipo de pressão, denuncie ao seu Sindicato, que por
sua vez, de posse das denúncias,
entrará em contato com o canal
direto com a diretoria de relações sindicais do banco.

Cara – A pressão tanto nas agências quanto nos departamentos revoltam os trabalhadores,
que desabafam com criatividade. Um bancário enviou sua contribuição ao Sindicato, numa
paródia da música Esse cara sou eu, de Roberto Carlos.
Esbarra em quem for que interO cara que pensa no Agir toda
rompa seus passos
hora
Está do seu lado pro que der e vier
Que conta os seguros quando a
Desde que você venda pra homem
meta estoura
ou mulher
Que está todo o tempo querendo
Pra vender ele encara o perigo
vender
Fazendo mil pontos sofridos
Porque já não sabe se o emprego
Esse caro sou eu
vai ter
Eu sou um cara “feito pra você”
E no meio da noite não dorme e
Quando chega a meta ele chora
reclama
Vendendo a mãe pra não ir emPensando que o chefe não ama
bora
Esse cara sou eu
Esse cara sou eu
O cara que pega o caixa pelo braEsse cara sou
ço
Com informações Seeb/Brasília, Contraf e SP Bancários

Com lucro de mais de 9 bilhões
Itaú elimina 1.363 postos de
trabalho
Os bancos batem recorde em
lucratividade a cada balanço divulgado, mas quando o assunto é
emprego, andam na contramão da
economia nacional. Um exemplo
é o Itaú. No primeiro semestre, o
lucro líquido chegou a R$ 9,5 bilhões, alta de 33,2% ante o mesmo
período de 2013.
Em compensação, foram cortados
1.363 postos de trabalho entre janeiro e junho. Somente no segundo trimestre, 601 vagas deixaram
de existir. Queda de 0,7% comparado ao ano de 2013. O quadro de
pessoal do maior banco privado
do país tem atualmente 87.420
trabalhadores.
O número de agências cresce
pouco. Nos últimos meses foram
abertas 62 unidades. Já os correspondentes bancários crescem
em ritmo acelerado. No mesmo
período foram abertos 5.836. Um
dado preocupante, pois precariza
o trabalho e expõe sigilo bancário
dos clientes.
Fonte: Seeb/BA
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