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AGENDA

CAMPANHA SALARIAL - I

Pauta de reivindicações será entregue Festa dos Bancários
será realizada no dia 28
à Fenaban nesta quarta-feira
Nesta quarta-feira, o Comando
Nacional dos Bancários vai entregar à
Fenaban a pauta de reivindicações da
categoria bancária para a Campanha
Salarial deste ano. O encontro acontece às 11:30 horas na sede da Federação dos Bancos em São Paulo.
“Os bancários estão com grande
expectativa em relação às

negociações deste ano, uma vez
que o país está passando por um
período de grande crescimento
econômico e a situação dos bancos
é melhor ainda, como mostram os
balanços. É preciso repartir esses
ganhos com a sociedade e com os
trabalhadores”, afirma Carlos
Cordeiro, presidente da Contraf-CUT.

CAMPANHA SALARIAL - II

As principais reivindicações
da Campanha Salarial 2010
Os mais de 600 bancários que
participaram da 12ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada no Rio
de Janeiro nos dias 23, 24 e 25 de
Remuneração e Previdência
- Reajuste salarial de 11% (inflação do
período mais 5% de aumento real);
- Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) de três salários mais
R$ 4 mil para cada funcionário;
- Piso salarial no valor do salário
mínimo do Dieese (R$ 2.157,88);
- Elevação do auxílio-refeição, cestaalimentação, 13ª cesta-alimentação e
auxílio-creche/babá para o valor de um
salário mínimo para cada item;
- Previdência Complementar para
todos os bancários;
Emprego
- Mais contratações;
- Ampliar a contratação de mulheres,
negros e pessoas com deficiência,
garantindo igualdade de oportunidades;
- Garantia de emprego;
- Reversão das terceirizações;
- Qualificação e requalificação
profissional;
Saúde do Trabalhador
- Fim das metas abusivas;
- Combate ao assédio moral;
- Prevenção contra os riscos de
adoecimentos;
- Programa de Reabilitação
Profissional em todos os bancos;
- Promoção da saúde da mulher;

julho, aprovaram um conjunto de resoluções que fazem parte da pauta
de reivindicações da categoria. As
principais são:
- Assistência médica, hospitalar,
odontológica e medicamentosa;
- Manutenção de todos os direitos
aos afastados por problemas de
saúde;
Segurança Bancária
- Assistência médica e psicológica às
vítimas de assaltos, sequestros ou
extorsões;
- Ampliação dos equipamento de
prevenção;
- Adicional de risco de vida de 30%
para agências, postos e tesouraria;
- Proibição de transporte de valores
e guarda das chaves pelos
bancários;
- Estabilidade provisória para vitimas
de assaltos, sequestros e extorsões;
Sistema Financeiro
- Regulamentação do artigo 192 da
Constituição Federal;
- Regulamentação da remuneração
dos executivos;
- Democratização e ampliação do
Conselho Monetário Nacional (CMN)
- Regulamentação do papel social
dos bancos;
- Fim dos correspondentes
bancários;
- Fortalecimento dos bancos
públicos.

Anote na tua agenda. A tradicional Festa dos Bancários, que a diretoria
do Sindicato promove todo mês de
agosto para comemorar o Dia do Bancário, será realizada no dia 28, na Apcef.

BANRISUL

18º Encontro Nacional
acontece no sábado, 14
O 18º Encontro Nacional dos
Banrisulenses acontece no sábado, 14,
em Porto Alegre. A diretoria do Sindicato convida bancárias e bancários do
Banrisul a participarem do evento.
BANCO DO BRASIL

Paralisação contra o
assédio moral, no Rio
Na sexta-feira, 6, os funcionários
do Banco do Brasil da agência da Rua
da Assembleia, no Rio de Janeiro, fizeram uma paralisação contra a prática de
assédio moral e a política de metas
abusivas do banco. Os trabalhadores
vestiram-se de preto, em memória ao
colega Luís Carlos Lyra que morreu de
infarto na semana passada poucos dias
depois de ter sido descomissionado.
“Todos se solidarizaram com o
drama vivido pela família de Luís Carlos.
Há uma indignação coletiva contra as
práticas do banco, que elevam o número
de vítimas de doenças ocupacionais e
que já resultaram em morte”, afirmou o
diretor do Sindicato e membro da
Comissão
de
Empresa
dos
Funcionários do BB, Carlos Souza.
PIADINHA
O psiquiatra, para o paciente bebum:
- O senhor vai parar de beber cerveja.
Durante um ano só vai beber leite.
- Outra vez, doutor?
- O quê? O senhor já fez esse
tratamento?
- Já, durante os primeiros meses da
minha vida...

