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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

BANRISUL

Categoria está sendo convocada para Começa hoje a terceira
as assembleias de amanhã, às 18 horas rodada de negociações
Sindicatos de bancários de todo
o país estão convocando a categoria
para as assembleias que serão
realizadas amanhã, 25, às 18 horas. No
sábado, 20, a Fetrafi-RS publicou edital
no jornal Correio do Povo, em nome de
todos os sindicatos do Estado, em que
consta a seguinte pauta:
1-Avaliar eventual contraproposta das
Mesas de Negociações com a Fenaban
e com as demais Instituições

financeiras específicas.
2-Deliberar sobre ratificação do
indicativo do Comando Nacional de
deflagração de greve a contar do dia
30/09/2014, tendo em vista inexistir
qualquer contraproposta razoável às
reivindicações dos trabalhadores.
3-Deliberar sobre a suspensão da
assembleia para ser reconvocada a
qualquer momento, mediante simples
boletim interno do sindicato.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Só a luta viabiliza conquistas
Um olhar sobre o passado da
categoria bancária no Brasil, vai nos
levar a uma constatação inarredável:
foi sempre com luta que bancárias e
bancários brasileiros viabilizaram suas
conquistas. Foi assim com direitos
históricos e de crucial importância
para a categoria como, por exemplo,
a jornada de seis horas diárias. Já faz
mais de cem anos que os bancários
se unem, se organizam e se
mobilizam em protestos, paralisações

e greves em nosso país..
É por isso que não devemos
alimentar ilusões quanto à
possibilidade de os banqueiros
apresentarem uma contraproposta
satisfatória ainda antes do dia 30, data
marcada para o início da greve.
Devemos, sim, nos preparar para
darmos a largada numa greve forte
que possa pressionar a Fenaban a
apresentar proposta melhor o mais
breve possível.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - III

Algumas das reivindicações da categoria
Entre
as
principais
reivindicações constantes da minuta de
acordo entregue à Fenaban, temos:
- Reajuste salarial de 12,5%;
- PLR: três salários mais parcela
adicional de R$ 6.247;
- Gratificação de caixa: R$ 1.042,74;
- Gratificação de função: 70% do salário
do cargo efetivo;
- Fim das metas abusivas;
- Combate ao assédio moral;
- Isonomia de direitos para afastados
por motivo de saúde;
- Manutenção dos planos de saúde na
aposentadoria;
- Emprego: fim das demissões e da
rotatividade, mais contratações,
proibição às dispensas imotivadas
como determina a Convenção 158 da
OIT, aumento da inclusão bancária e

combate às terceirizações;
- Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) para todos os bancários;
- Igualdade de oportunidades para
todos, pondo fim às discriminações
nos salários e na ascensão
profissional de mulheres, negros, gays,
lésbicas, transexuais e pessoas com
deficiência (PCDs);
- Prevenção contra assaltos e
sequestros: cumprimento da Lei 7.102/
83 que exige plano de segurança em
agências e PABs, garantindo pelo
menos dois vigilantes durante todo o
horário de funcionamento dos bancos;
instalação de portas giratórias com
detector de metais na entrada das
áreas de autoatendimento das
agências; e fim da guarda das chaves
de cofres e agências por bancários.

A terceira rodada de
negociações da pauta específica dos
funcionários do Banrisul começa hoje
e deve se estender até amanhã. O
diretor Diego Pulga está em Porto
Alegre para participar dessa rodada.
Dia de Luta - amanhã, 25, os
sindicatos estarão realizando um Dia
de Luta no Banrisul para pressionar a
diretoria do banco a negociar com
seriedade as reivindicações de seus
funcionários.
BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

BB e CEF também
têm negociação hoje
Estão marcadas também para
esta quarta-feira, negociações com os
bancos públicos federais. As diretorias
do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal ficaram de
apresentar suas contrapropostas aos
funcionários das duas instituições.
Aguardemos, pois, historicamente,
assim como o Banrisul, o BB e a CEF
costumam enrolar, à espera de que a
Fenaban
apresente
sua
contraproposta final à categoria.
SINDICATO

2º Campeonato de
Futebol Society
No sábado, 27/09, acontece a
segunda rodada do 2º Campeonato de
Futebol Society dos Bancários.
Prestigie! Os jogos serão os seguintes
09:00h - Santander x Bradesco B
10:00h - Bradesco C x CEF P. Fundo
10:40h - Itaú x CEF Tapejara
11:20h - Bradesco A x Banrisul
PIADINHA
O sujeito chega ao médico com um
sapo em cima da cabeça.
- Mas, o que é isso? — espanta-se o
médico.
- Não sei - responde o sapo. - Começou
com uma coceirinha na bunda.

