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TERCEIRIZAÇÃO - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Lei similar ao PL 4330 praticamente Não houve avanços na
aniquilou a categoria bancária mexicana negociação do dia 29
No final de 2012, foi aprovada,
no México, lei similar ao PL 4330 que
tramita na Câmara dos Deputados
brasileira. E, conforme Inés Gonzáles
Nicolás, ex-bancária do Santander,
fundadora da Red de Mujeres
Sindicalistas e diretora do Proyecto
Sindical da Fundação Friedrich Ebert

(FES) no México, “na maioria dos
bancos, somente altos executivos são
bancários”.
Inés esteve no Brasil para troca
de experiências com sindicalistas
brasileiras durante a Marcha Mundial
das Mulheres e concedeu uma
entrevista à Contraf-CUT no dia 29/08.

TERCEIRIZAÇÃO - II

No México, já há banco com 99%
de suas atividades terceirizadas
A seguir, algumas informações
repassadas por Inés Nicolás sobre a
categoria bancária do México:
“A terceirização começou nos
serviços de limpeza e segurança e foi
avançando até chegar ao ponto de o
BBVA, por exemplo, ter 99% de suas
atividades terceirizadas. Em 1982
havia cerca de 250 mil bancários no
México. Com o impacto das mudanças
tecnológicas e da terceirização de
serviços, esse número hoje está entre
30 e 40 mil, no máximo.”

“Os salários foram reduzidos e
hoje são muito baixos. Muitos direitos
trabalhistas foram cortados. As
jornadas de trabalho foram aumentadas
e as condições de trabalho são piores.”
“A terceirização dificulta a livre
organização sindical, somente 10% dos
trabalhadores mexicanos são
sindicalizados.”
Na página do SEEB-PF na
Internet, você pode ler a íntegra da
entrevista que Inês Gonzáles Nicolás
concedeu à Contraf.

TERCEIRIZAÇÃO - III

Contra o PL 4330, bancários vão a
Brasília outra vez para pressionar a CCJC

Os bancários brasileiros,
unidos a várias outras categorias de
trabalhadores, estão se deslocando
a Brasília outra vez nesta semana. O
objetivo é pressionar a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da
Câmara dos Deputados a votar
contra o PL 4330 e arquivá-lo
definitivamente. O projeto deve voltar
à pauta de votação da CCJC nesta
terça-feira, 03/09.

Por um lado, a entrevista
concedida pela trabalhadora
mexicana, Inés Nicolás, confirma os
efeitos nefastos de um projeto como
o 4330 sobre os direitos dos
trabalhadores. Por outro, mostra que
os ataques dos capitalistas aos
direitos e conquistas da classe
trabalhadora se dão no mundo inteiro.
Daí a necessidade da união de
esforços dos trabalhadores de todo o
planeta na luta contra a exploração do
Capital.
O diretor Luiz Carlos Della
Mea viajou novamente à capital federal
para ajudar no trabalho de
convencimento do maior número
possível de parlamentares quanto à
indecência do PL 4330.

Na
quinta-feira,
29,
aconteceu a terceira rodada de
negociação da pauta específica dos
funcionários da Caixa Econômica
Federal. E a CEF nada apresentou
em termos de contraproposta às
reivindicações
dos
seus
trabalhadores. A empresa apenas se
limitou a afirmar que vai aguardar a
negociação da mesa geral da
categoria com a Fenaban que
ocorrerá na quinta-feira, 5.
Na página do SEEB-PF pode
ser lida matéria completa sobre a
negociação da quinta-feira passada.
BANCO DO BRASIL

Sobre a negociação
do dia 29
Bancários cobraram piso e avanços
no plano de funções e carreira
Também na quinta-feira, 29, foi
realizada a terceira rodada de
negociação com a diretoria do Banco
do Brasil. Os temas discutidos foram
remuneração, carreira e ascensão
profissional. O Comando Nacional
dos Bancários e a Comissão de
Empresa dos Funcionários do BB
(CEBB) cobraram, entre outras
coisas, piso de ingresso de R$
2.860,00; interstício de 6% entre os
níveis do PCS-antiguidade e 25 letras
na carreira de mérito com valor de R$
217,00 para o M.
Um relato completo da
negociação do dia 29 pode ser lido na
página do SEEB-PF na Internet.
NOTA DE FALECIMENTO
Com pesar, registramos o falecimento
do colega, funcionário do Banco do
Brasil, Delmar João Pícoli, ocorrido na
sexta-feira, 30/08. Ao longo de sua
carreira, Delmar sempre se colocou
ao lado do Sindicato e à disposição
para ajudar no que fosse possível.
Ficam nossas condolências à esposa,
filhas e demais familiares.

