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Itabuna e Região juntos na Campanha Salarial 2014
Os bancários de Itabuna e Região estarão hoje (20), a partir
das 10 horas, no lançamento da
Campanha Salarial Nacional
2014. O ato acontece em frente
à agência do Bradesco situado
na Avenida do Cinquentenário.
“Estamos mais uma vez mobilizando os bancários para garantir que os bancos negociem com
seriedade as nossas exigências.
Queremos aumento real e o fim
das metas e do assédio moral entre
outros itens. Caso os banqueiros
não aceitem nossas propostas
estaremos decididos a deflagrar
a nossa greve”, afirma Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Além dos itens abordados por
Jorge Barbosa, os bancários reivindicam questões que são importantes também para a população.
Contratação de dois vigilantes
para o expediente e instalação de
portas giratórias com detector

de metais para as áreas de auto
atendimento, são reivindicações que garantem a segurança não só para os bancários,
como também para os clientes.
Outro item da pauta é a contratação de mais mão de obra.
A exigência dos banqueiros para
com os bancários é absurda.
A demanda de atendimento é
alta e o efetivo bancário tenta
ao máximo dar conta de tanto
trabalho. A contratação de mais
bancários reduziria a carga de
trabalho e, consequentemente,
as filas, fator que gera insatisfação por parte dos clientes.

Total de bancários cai pela
primeira vez desde 2001

Financiários negociam
na quinta-feira (21)

De acordo com a Relação Anual
de Informações Sociais (Rais), pela
primeira vez desde 2001 o saldo de
empregos no setor caiu. Se considerarmos apenas os bancos múltiplos
com carteira comercial (excluindo a
Caixa Federal, que está contratando)
a queda entre 2012 e 2013 é de 6.896.
Mesmo com as contratações feitas
pelo governo federal, a quantidade
de bancários no Brasil ficou menor:
o total em dezembro de 2013 era de
511.833, redução de 1.002 empregos
desde dezembro de 2012.
Os dados da Rais foram divulgados
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Foram 15,384 milhões
de vagas abertas de 2003 a 2010 (governo Lula) e 4,880 milhões nos três
primeiros anos da gestão Dilma. As
médias anuais são relativamente próximas: 1,9 milhão com Lula e 1,6 milhão com a atual presidenta.

Depois de uma longa pausa, nesta quinta-feira (21), os financiários
voltam a negociar com a Fenacrefi
(Federação das Financeiras), a partir
das 10h30, em São Paulo. Hoje, no
entanto, será realizada uma reunião
preparatória entre os empregados, às
14h.
Os trabalhadores esperam que os
patrões mudem o posicionamento
desta vez. As demandas apresentadas estão sendo minimizadas pela
Fenacrefi. O problema da terceirização, por exemplo, é gravíssimo, no
entanto, é ignorado.

Fonte: SP Bancários

Negociação sobre
saúde começa mal
As negociações entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) começaram
mal. Na manhã de ontem (19) primeiro
dia de discussões, os representantes dos
banqueiros não mostram interesse em
atender as reivindicações sobre saúde. Os
debates continuam hoje (20).
Os dados mostram uma categoria doente. Em média, todos os dias, 50 bancários são afastados das atividades em
função de problemas de saúde. No ano
passado, 18.671 tiveram de tirar licença em todo o país. A maior parte (27%)
por problemas psíquicos, causados, sobretudo, pela pressão e o assédio moral.
Outros 24,6% foram afastados por conta
da LER/Dort, resultado de um ritmo de
trabalho alucinante.
Os números são preocupantes, mas não
sensibilizam os bancos. Por isso, a unidade é fundamental. Com uma postura
de destaque durante a negociação com
a Fenaban, o presidente da Federação
Bahia e Sergipe, Emanoel Souza, ressalta
o importante papel dos bancários neste
momento. “A mobilização deve ser intensificada, pois com os bancos não há
discussão para valer sem forte pressão”.
Calendário
Pelo menos, o calendário das próximas
rodadas está definido. Nos dias 27 e 28
de agosto, acontecem as negociações de
segurança e igualdade de oportunidade.
Uma semana depois, 3 e 4 de setembro,
entram em pauta emprego e remuneração (Plano de Cargos e Salários e piso).
O reajuste salarial, PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) e auxílios ficam
para a última rodada, em 10 e 11 de setembro.

Fonte: O Bancário

Agenda do Clube (Quarta)
19:30 - Baba dos Bancários
Plantão: Ronaldo

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Fonte: O Bancário

Manhã: Ricardo
Tarde: Ronaldo
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