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Vitória dos trabalhadores:
bancário é reintegrado ao seu trabalho
Adilson enquadrava-se na
cláusula 27 “Estabilidade provisória
de Emprego“, alínea “e”, “pré aposentadoria” da nossa Convenção
Coletiva de Trabalho. No mesmo
instante a Direção do Sindicato entrou em contato com o RH do Banco
e exigiu a revogação da demissão.
Em pouco mais de 15 dias, a situação estava resolvida e o colega recuperava o seu trabalho.

CAIXA ECONÕMICA FEDERAL

PDVE: aderir ou não aderir?
Vários funcionários da Caixa Econômica Federal tem procurado o Sindicato. Os colegas têm
questionado sobre o PDVE relançado pela Caixa. Eles querem saber
se devem aderir ou não. Em primeiro lugar, a resposta mais imediata
que podemos, temos a obrigação
de dar, é: trata-se, em última instância, de uma decisão de foro íntimo.
Em segundo lugar, temos
a dizer que, infelizmente, eles, os
golpistas e corruptos que tomaram
o poder central do país, estão com
“a caneta na mão”. Ou seja, podem aprovar a “Reforma” da Previdência ainda este ano. E, inserida
nesta “reforma”, está a proposta de
exigir que toda(o) funcionária(o) de

empresa pública/estatal que tiver
se aposentado do INSS tenha que,
obrigatoriamente, deixar a mesma.
Obviamente que, se a “reforma” e esta proposta passarem,
“adeus Tia Chica”. O governo corrupto não vai dispender dinheiro
com os trabalhadores fazendo novos PDVs. Dinheiro aos montes,
de montoeira, Temer só tem para
distribuir aos parlamentares corruptos, à mídia hegemônica e ao grande empresariado.
Assim, estamos orientando
nossa(o)s colegas da CEF a analisarem com bastante calma todas
as variáveis em jogo para tomarem
sua decisão acerca da adesão ou
não ao PDVE.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Comando Nacional dos Bancários e
Fenaban se reuniram ontem
O Comando Nacional dos
Bancários se reuniu com a Federação Nacional dos Bancos
[Fenaban] ontem, para discutir
as cláusulas 37 [monitoramento de resultados]; 62 [centros
de realocação e requaliﬁcação
proﬁssional] e 65 [adiantamento
emergencial de salários em período transitório de afastamento
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REFORMA TRABALHISTA

BRADESCO

No início deste mês o bancário Adilson Rogério da Silva foi
reintegrado ao Bradesco, agência
central de Passo Fundo, após intervenção do Sindicato. Adilson,
que trabalha no Bradesco há 24
anos, tinha sido demitido sem
qualquer justiﬁcativa. De imediato,
ele procurou o Sindicato que constatou que sua demissão, além de
injusta, era ilegal.
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por doença. Conforme a Contraf-CUT, o Comando também
apresentou à Fenaban “uma
proposta de Termo de Compromisso que proteja empregos,
resguarde direitos históricos e
que delimite os atos nocivos
que podem advir das referidas
leis e de outras que ainda tramitam no Congresso Nacional”.

Querem “liquidar”
os sindicatos
Ações sindicais como a que
relatamos ao lado também são alvo
da “Reforma” Trabalhista. Com o
apoio do governo corrupto de Michel
Temer e dos não menos corruptos
congressitas que votaram a favor da
maldita reforma, banqueiros e o grande empresariado em geral querem
impedir que os sindicatos defendam
os trabalhadores. Querem eliminar a
capacidade que os sindicatos ainda
têm, de evitarem as arbitrariedades
cometidas pelos patrões. Na prática,
querem “liquidar” os sindicatos.
Ao Adilson, damos, em nome
da nossa categoria, as boas vindas
de retorno ao seu local de trabalho.
Aos banqueiros e ao governo corrupto, avisamos, também em nome
de nossa categoria, que resistiremos
energicamente aos seus ataques.
CONVENÇÃO COLETIVA

O que está
acordado até 2018
A Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria bancária,
assinada após a greve de 31 dias
do ano passado, tem validade para
dois anos: 2016-2018. No referente às cláusulas econômicas, ﬁcou
deﬁnido o reajuste salarial de 1%,
somado à inﬂação, sobre todas
as verbas. As regras para a PLR
também estão deﬁnidas; serão as
mesmas do ano passado, acrescidas do reajuste acima citado. A
primeira parcela da PLR será paga
até 30 de setembro.
As dicussões sobre as
cláusulas sociais iniciaram ontem.
PIADINHA
Dois meninos japoneses se encontram e um fala pro outro:
- Meu tio morreu.
- Qual tio?
- O Kimataro!

