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SOLIDARIEDADE

Feliz Ano Novo!

O CNPJ do Fumdica

O ano de 2014 está se despedindo; e não passou
em branco. A categoria bancária, uma vez mais,
demonstrou capacidade de união, de organização
e de luta para defender seus direitos. E essa
capacidade deve ser redobrada no ano que
se inicia. A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região deseja
a bancárias e bancários um ano de 2015
pleno de paz e de muita alegria.

No C&N anterior, divulgamos
um número incorreto para o CNPJ do
Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (Fumdica).
O CNPJ atual é 17.831.372/0001-62.
Não te esqueças. Para garantir a
restituição de 6% do imposto devido
na declaração do IR em 2015, você
deve doar até amanhã, 30/12. O
Fumdica conta com a tua colaboração.
SANTANDER

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Contraf-CUT afirma posição contrária
à abertura do capital da CEF
A Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
afirmou sua contrariedade à abertura
do capital da CEF. Em matéria
publicada no sítio da entidade no dia 23,
a Contraf-CUT “rejeita a abertura do
capital da Caixa Econômica Federal e
defende a sua manutenção como
empresa 100% pública”.
A notícia da abertura foi
veiculada pela imprensa a partir de uma
entrevista concedida pela presidente
eleita, Dilma Roussef, um dia antes, em
que ela afirma que “vou abrir [o capital
da CEF], mas é um processo
demorado”.
Falando pela Contraf-CUT,
Carlos Cordeiro, presidente da

entidade, afirmou que "não existe
motivo para abrir o capital, na medida
em que a Caixa é um banco público
que cumpre extraordinário papel social
e é a instituição que lidera a concessão
de empréstimos habitacionais no país".
Ainda segundo o presidente a
Contraf, "a abertura do capital iria
enfraquecer a atuação da Caixa e afetar
os programas sociais do governo, uma
vez que haverá pressão dos acionistas
para aumentar os lucros para gerar
dividendos, colocando em segundo
plano o papel social da empresa"
Cordeiro lembrou também que,
na campanha eleitoral, Dilma se
comprometeu com o fortalecimento
dos bancos públicos federais.

Reintegração ao
trabalho em Recife
Em Recife (PE), a Justiça do
Trabalho condenou o Santander a
reintegrar um bancário que havia sido
demitido em abril deste ano. Detalhe:
dois anos antes, um laudo médico
comprovava que o colega padecia de
uma doença ocupacional e não tinha
condições de trabalhar. Porém, o
colega, com receio de “ficar marcado”,
acabou engavetando o laudo e seguiu
trabalhando. Após a demissão, ele
procurou o Sindicato dos Bancários
de Pernambuco, que emitiu a
Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) e o encaminhou ao Centro de
Referência de Saúde ao Trabalhador
(Cerest) e ao INSS. O INSS atestou
a doença ocupacional e, no dia 19
deste mês, o colega foi reintegrado ao
trabalho.

RETROSPECTIVA

Campanha Nacional dos
Bancários de 2014 foi vitoriosa
Em 2014, pelo 11º ano
consecutivo, a categoria
bancária conquistou um índice
de reajuste salarial superiou ao
do INPC. Obviamente, essa
conquista não veio sem luta.
Apesar dos imensos lucros que
os bancos seguem auferindo,
os trabalhadores tiveram, uma
vez mais, que recorrer à greve
para fazer com que os
banqueiros “abrissem a mão”.

A greve foi curta, durou apenas
sete dias, mas chegou a
paralisar mais de 10.300
agências
e
centros
administrativos dos mais
diversos bancos. O reajuste
dos salários ficou em 8,5%,
representando um ganho real
de 2,02%. O piso de ingresso
teve um percentual maior, de
9%, equivalendo a 2,49% de
ganho acima da inflação.
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