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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Fenaban oferece reajuste de 6% e
negociação tem sequência nesta quarta
Comando Nacional dos Bancários avaliou como insuficiente a oferta
Na rodada de negociação contém avanços nos temas de saúde
realizada ontem, a Fenaban apresentou e condições de trabalho, segurança
sua contraproposta à categoria bancária e igualdade de oportunidades,
bancária: 6% de reajuste (aumento real mas é insuficiente em relação ao índice
de cerca de 0,7%) para todas as verbas de reajuste, ao piso e à PLR, e nada
salariais, inclusive PLR.
A propõe sobre emprego", afirmou Carlos
contraproposta contempla ainda Cordeiro, presidente da Contraf-CUT e
avanços em relação à saúde, à coordenador do Comando Nacional.
As
discussões
sobre
segurança bancária e à igualdade de
remuneração terão sequência nesta
oportunidades.
Apesar desses avanços, o quarta-feira e amanhã prosseguirão os
Comando Nacional dos Bancários, debates sobre saúde do trabalhador e
avaliou como insuficiente a oferta da condições de trabalho e combate ao
Fenaban. “A proposta dos bancos assédio moral.
28 DE AGOSTO

O Dia dos Bancários sintetiza a luta
de uma categoria vencedora
No dia de ontem (28 de agosto)
foi comemorado o Dia Nacional do
Bancário e da Bancária, uma data que
marca a história de lutas e conquistas
desta categoria de trabalhadores. A
categoria bancária se destaca no
movimento sindical brasileiro pela
organização e engajamento nas
campanhas salariais, em busca de
melhores condições de trabalho e
remuneração.
O ritmo alucinante do trabalho
atual, os baixos salários, a pressão

pelo cumprimento de metas abusivas
e o adoecimento físico e psíquico dos
bancários, contrastam com o trabalho
bancário de anos atrás.
O dia 28 de agosto deve renovar
e resgatar a esperança e a garra da
categoria bancária para continuar
lutando por condições de trabalho
dignas, pela valorização dos
trabalhadores e por melhores
expectativas na carreira para quem
constrói, dia a dia, a lucratividade do
setor mais rentável do país. Parabéns!

ITAÚ

Agências são paralisadas contra a
ampliação de horário
Os bancários pararam nesta
segunda-feira (27) 29 agências do Itaú,
em São Paulo, devido à truculência
do banco em ampliar unilateralmente
o horário de atendimento ao público
de agências a partir das 9h e
fechamento às 19h sem negociar
com o movimento sindical.
A maior parte das unidades
está localizada em shoppings e
corredores mais movimentados da

cidade.Nos shoppings, o horário foi
ampliado para ainda mais tarde, com
fechamento às 20h. O objetivo do
banco é chegar a 1,5 mil agências
com horários ampliados em todo o
país.
O Itaú foca o crescimento do
lucro sem olhar para o aumento de
trabalho e coloca em risco a vida de
seus funcionários e clientes, uma vez
que à noite existe mais insegurança.
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BANRISUL

Pauta específica já
está com o banco
Representantes do Comando
dos Banrisulenses, SindBancários,
Fetrafi-RS e sindicatos do Interior
promoveram na tarde da sexta, 24, a
entrega da pauta específica à direção
do banco. O grupo foi recebido pelo
presidente Túlio Zamin e alguns
diretores da instituição.
Na ocasião, Zamin se
prontificou de estabelecer um
calendário inicial para as negociações
específicas a partir desta semana. A
comissão entregou o documento ao
presidente do Banrisul e destacou a
importância do processo de
negociação específica para os
banrisulenses.
Logo após a entrega da pauta
geral de reivindicações à direção do
Banrisul, sindicalistas e delegados
sindicais foram até a Cabergs para
encaminhar a pauta de saúde aos
diretores da Caixa de Assistência.
Passo
Fundo
esteve
representado nesta atividade pelos
banrisulenses Carlos José Marcos (o
Carlitos), Diego Pulga e Osmar
Sauer.
FESTA DOS BANCÁRIOS

Evento acontece
nesta sexta-feira (31)
Lembramos a todos aqueles
que adquiriram ingressos para a
Festa dos Bancários que a mesma
acontecerá nesta sexta-feira, às 20h,
na APCEF (próximo ao cartódromo da
Roselândia).
No cardápio, o tradicional
churrasco, acompanhado de saladas
e mandioca cozida. Haverá
degustação de vinhos e champagne
e o famoso arrasta pé. Participe!
PIADINHA
Você sabe qual a diferença entre a
lagoa e a padaria ?
Na lagoa há sapinho, e na padaria,
assa pão.

