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Definido: Negociação da Campanha Salarial
começa dia 19
Está definido. A primeira rodada de negociação da campanha
salarial dos bancários acontece
nos dias 19 e 20 de agosto. Os
assuntos a serem discutidos com
a Fenaban (Federação Nacional
dos Bancos) são saúde e condições de trabalho. Sem duvidas,
dois dos principais problemas
da categoria.
Os números mostram que a
preocupação não é à toa. O uso
de medicamentos em virtude de
doenças ocupacionais aumentou
de 19% para 24% nos últimos
12 meses.
As péssimas condições de trabalho agravam a situação. Muitas unidades estão sem qualquer
estrutura. Ar-condicionado virou

Banco do Brasil - Os representan-

objeto de luxo nas agências. Sem
falar nas reformas intermináveis.
Tem muito mais pendência para
resolver. A pauta de reivindicações entregue para a Fenaban
nesta segunda-feira (11/08), em
São Paulo, inclui reajuste salarial
de 12,5%, piso de R$ 2.979,00,
preservação do emprego, fim da
rotatividade e segurança.
Fonte: O Bancário

Bradesco Saúde tem que
indenizar usuário

Bancarização ainda
indefinido pelo HSBC

A situação para os segurados do Bradesco Saúde está insustentável. Cerca
de 400 mil pessoas, a maioria bancários, estão sem atendimento médico há
quase dois meses.
Para defender e proteger os usuários
do plano de saúde, o Procon-Ba conseguiu liminar por meio de uma Ação
Civil Pública movida contra o Bradesco
Saúde.
Foi fixada uma multa de R$ 200 mil
contra a operadora por descumprir o
plano de contingência emergencial para
atender os segurados. Com os médicos
sem atender através do plano, quem
precisa de uma consulta fica na mão.
Também foi determinado, na liminar,
que os usuários tenham informação,
reembolso integral de valor pago pela
prestadora do serviço ou diretamente
ao cliente.
O plano de saúde também pode ser
condenado a pagar R$ 6 milhões de
indenização por danos causados aos segurados, além de indenizar cada um em
R$ 5 mil pela ausência de atendimento
médico durante a paralisação dos profissionais.

Em negociação ocorrida ontem
(11) com o COE o HSBC não trouxe proposta para a bancarização dos
trabalhadores da Losango Promotora.
O banco inglês apresentou o novo
superintendente de Relações s Sindicais e Trabalhistas, Marino Roberto
Rodilha.
Os representantes do HSBC informaram que a questão da bancarização dos 1.145 funcionários do
Losango está sendo discutida com a
sede do banco, em Londres, e também internamente aqui no Brasil,
mas ainda não há proposta concreta.
Eles disseram que o banco retomará o debate logo após o final da Campanha Nacional dos Bancários 2014.
Os representantes dos funcionários
cobraram ainda a apresentação do
balanço semestral do HSBC no Brasil, já que até agora apenas os resultados da holding foram divulgados.
Eles aproveitaram para reivindicar
uma negociação específica sobre o
pagamento da PLR.

Fonte: O Bancario

Reivindicações específicas
BB e CEF entregues

Fonte: Contraf

tes dos trabalhadores entregaram
à direção do Banco do Brasil, na
segunda 11, a pauta para a discussão do acordo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
As propostas foram aprovadas no
25º Congresso Nacional dos Funcionários do BB, entre 6 e 8 de junho.
Dentre as principais reivindicações destacam-se a intensificação
da luta pelo PCR, contratações e
melhores condições de trabalho,
prevenção de doenças, fim do assédio moral e Cassi e Previ para
todos.

Caixa - Ampliação do quadro de
trabalhadores até totalizar 130
mil, adoção da jornada de seis
horas para todos, e melhorias no
Saúde Caixa são algumas das reivindicações da pauta específica
dos bancários da Caixa Federal.
O documento, aprovado durante
o 30º Conecef (Congresso Nacional dos Empregados), foi entregue
por dirigentes sindicais aos representantes do banco público nesta
segunda 11, em São Paulo.
Da mesma forma que nos anos
anteriores, as negociações gerais
com a federação dos bancos (Fenaban) e específicas dos bancos
públicos ocorrerão simultaneamente
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Reclamações, dúvidas e
elogios enviem para o email:
imprensa@bancariositabuna.com
- Aguardamos sua opinião!
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Nélio
Tarde: Ricardo
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