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ACORDOS DO 1º SEMESTRE

CAMPANHA SALARIAL I

Paralisações exigem proposta decente Ganho real para 97%
das categorias
da Fenaban na negociação de hoje
Os bancários realizaram um Dia
Nacional de Luta nesta segunda-feira
(03), com manifestações e
paralisações parciais em todo o país,
para pressionar a Fenaban a
apresentar uma proposta que
contemple as reivindicações da
categoria na rodada de negociação
desta terça-feira 4, às 15h, em São
Paulo.
O Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela ContrafCUT, considerou insuficiente a
primeira proposta dos bancos,
apresentada na semana passada, de
reajuste de 6% (cerca de 0,7% de
aumento real) sobre todas as verbas
salariais.
O objetivo central é construir um
bom acordo na mesa de negociação,
o que dependerá exclusivamente dos
bancos. Condições financeiras eles
têm de sobra, uma vez que somente
os seis maiores apresentaram R$

25,2 bilhões de lucro líquido no
primeiro
semestre,
mesmo
provisionando R$ 39,15 bilhões para
devedores duvidosos, um grande
exagero para uma inadimplência que
cresceu apenas 0,7 ponto percentual
no período.
Na grande Porto Alegre, 113
pontos de atendimento tiveram a sua
abertura retardada até o meio-dia. As
paralisações também aconteceram
em várias cidades do interior do
Estado.
Em Passo Fundo, as quatro
agências do Bradesco permaneceram
fechadas até às 11 horas. Desde
cedo, diretores do SEEB se
colocaram em frente as agências
para garantir a participação dos
trabalhadores no Dia Nacional de
Lutas.
Se for necessário, vamos à
greve novamente caso os bancos
rejeitem nossas reivindicações.

CAMPANHA SALARIAL II

Hoje tem negociação: a categoria
bancária quer índice e PLR maiores
O segundo dia de negociações
sobre o tema remuneração com a
Fenaban terminou no início da tarde
da quarta-feira, 29, sem avanços.
O Comando Nacional declarou
insuficiente a proposta inicial
apresentada pelos banqueiros, pela
qual as verbas de natureza salarial
seriam reajustadas em 6%.
Os bancários insistem em
aumento real para os salários e nas
negociações de temas importantes
como a melhoria da Participação nos
Lucros e Resultados; valorização dos
pisos; condições de trabalho e
emprego.
Uma nova rodada de negociação
está agendada para hoje, 04 de
setembro, para retomada dos
debates sobre as cláusulas

econômicas.
Os bancários seguem
aumentando a mobilização em todo o
país, enquanto a Fenaban discute as
reivindicações apresentadas pelo
Comando com as direções dos
bancos.
As grandes conquistas da
categoria bancária foram forjadas com
muita luta e disposição para enfrentar
o setor mais forte da economia
brasileira. O foco é continuar
ampliando a mobilização da categoria
para uma possível greve, caso não
haja acordo com a Fenaban nas
próximas negociações.
Nos próximos C&N divulgaremos
o resultado das negociações, bem
como os próximos passos da
Campanha
Salarial
2012.

Balanço divulgado na quintafeira (30) pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese) mostra
que quase todos os acordos salariais
assinados no primeiro semestre de
2012 resultaram em aumentos reais
de salário para os trabalhadores. Na
média, os ganhos foram 2,23% acima
da inflação.
Segundo a pesquisa, que
considera as negociações registradas
no Sistema de Acompanhamento de
Salários (SAS) do Dieese, 97% dos
370 reajustes dos primeiros seis
meses do ano superaram a inflação
calculada pelo INPC, do IBGE. É o
melhor resultado das negociações
salariais desde 1996. Apenas duas
categorias registradas no SAS tiveram
reajustes abaixo da inflação.
BANCO DO BRASIL

Novos Representantes
Sindicais de Base
Nos dias 27, 28, 29 e 30 de
agosto, foi realizada a eleição para a
escolha do novo quadro de
Representantes Sindicais de Base do
Banco do Brasil na base territorial do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região. A apuração apontou
o seguinte resultado:
Ruy Carlos Rassele Junior - 146 votos
Jorge Cival Baptista Nunes - 105 votos
José Carlos Picolotto - 99 votos
Alan Giovani Dalla Lana Dassi - 87 votos
Os três colegas mais votados
atuarão como Representantes
Sindicais de Base no período de 1º/09/
2012 a 31/08/2013.
PIADINHA
-Nossa! O que houve com o teu olho?
-Eu apertei o seio de minha mulher e
ela me deu um soco!
-Eu já apertei o seio da minha, mas
ela não me fez nada!
-E foi na porta do carro também????

