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Bom ano e boa luta!
No ano que finda, a categoria bancária, uma vez mais,
se uniu, se organizou e foi à luta pelos seus direitos.
A Diretoria do SEEB-Passo Fundo e Região deseja às
bancárias e bancários muita paz e alegria e
ânimo renovado para a luta no
ano novo que está chegando.

Feliz 2014!
RETROSPECTIVA - I

Campanha Nacional 2013 marcou mais
uma vitória da categoria bancária
Um retrospectiva do ano de
2013, forçosamente, terá que citar a
Campanha Nacional dos Bancários.
Este foi o 10º ano consecutivo em que
a categoria conseguiu arrancar dos
banqueiros um índice de reajuste
superior ao da inflação. Mas, essa
conquista não foi fácil; os banqueiros
resolveram endurecer na mesa de
negociação. Se em 2012, a greve dos
bancários durou apenas 8 dias, a de
2013 durou pelo menos 23 dias.
No final, após rejeitarem duas

contrapropostas da Fenaban - a
primeira, de 6,1%, e a segunda, de
7,1% - os bancários aceitaram os 8%
oferecidos já no 23º dia de greve.
Estava garantido um ganho real pelo
10º ano consecutivo: no piso salarial,
o ganho chegou a 2,29%.
Em algumas bases, os
funcionários do BB e da CEF seguiram
em greve por mais um ou dois dias.
Já os trabalhadores do Banrisul fariam
a maior greve de sua história,
chegando aos 41 dias de paralisação.

RETROSPECTIVA - II

Campanha conquistou avanço na
compensação dos dias de greve
Na negociação dos dias de
greve, os bancários dobraram a
instransigência dos banqueiros. A
Fenaban exigia que o prazo para a
compensação fosse estendido para
180 dias. A força da mobilização dos
bancários fez os banqueiros recuarem
e eles acabaram aceitando o mesmo
prazo dos anos anteriores, avançando
para um limite de uma hora
compensada por dia. É de se ressaltar
que o banco que mais pressionou
pelos 180 dias de compensação foi o

BB. Ponto para a ainda questionada
mesa única. Se a negociação tivesse
sido feita banco a banco, talvez os
grevistas do BB, cuja greve ainda
precisa se fortalecer mais, estivessem
amargando seis meses de
compensação.
A folga assiduidade de um dia
por ano e a proibição do envio de
torpedos pelos gestores para celulares
particulares dos bancários, são outras
importantes conquistas da Campanha
Nacional dos Bancários 2013.

RETROSPECTIVA - III

O SEEB-PF no apoio
às lutas gerais
No ano de 2013, o SEEBPasso
Fundo e Região não
descuidou de sua missão de apoiar
as lutas gerais dos trabalhadores e
populares. A diretoria do Sindicato
participou das caminhadas e atos
contra o aumento da passagem de
ônibus e das inúmeras manifestações
que ocorreram no mês de junho. O
SEEB-PF também participou do Dia
Nacional de Luta da classe
trabalhadora brasileira, realizado em
22 de julho. Naquele dia, foram
paralisadas
várias
agências
bancárias ficaram fechadas até às 12
horas e o transporte coletivo não
funcionou.
Os
diretores
do
Sindicato ainda seguiram participando
em outras instâncias importantes de
nossa cidade, tais como o Conselho
Municipal de Saúde, o Cerest e o
Forum da Agenda 21.
RETROSPECTIVA - IV

A luta contra o PL 4330
Na luta contra o PL 4330,
juntamente com dezenas de outros
bancários gaúchos, diretores da
entidade se deslocaram, por mais de
uma vez, até a capital federal, Brasília,
para pressionar o Congresso
Nacional e evitar a votação do projeto
da terceirização sem limites.
Nessa luta, os bancários e
trabalhadores como um todo, saíramse vitoriosos, pois, contrariando o
desejo do grande empresariado,
bancos incluídos, a votação foi adiada
por três vezes. Mas, a mobilização
não pode parar por aí, pois eles devem
retomar sua tentativa de dizimar os
direitos dos trabalhadores.
FRASE DE ANO NOVO
“Um otimista fica acordado até meianoite para ver a entrada do ano novo.
Um pessimista fica acordado para ter
a certeza de que o ano velho se foi.”
(Bill Vaughn)

