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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Nova Convenção Coletiva de Trabalho
será assinada no dia 03/11, terça-feira

A Contraf-CUT acordou com
a Fenaban o dia 03/11, terça-feira,
para a assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria
bancária. A nova CCT é válida para o
período de 1º de setembro de 2015 a
31 de agosto de 2016. Assim, os
bancos terão que fazer acertos
relativos ao salário e outras verbas do
mês de setembro. Conforme o

acordo que deu fim à greve da
categoria, a partir do dia seguinte à
assinatura da CCT, 04, começa a
compensação dos dias parados.
Ainda segundo o acordo, a primeira
parcela da PLR deverá ser paga em
até dez dias após firmada a CCT.
Também na terça-feira serão
assinados os acordos aditivos do BB,
da CEF, do Itaú e do HSBC.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

PLR: valores até R$ 6.677,55 estão
isentos do Imposto de Renda

A partir do ano de 2013, os
trabalhadores conquistaram a isenção
ou redução dos percentuais do
Imposto de Renda sobre a
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR). Por isso, os bancários que
receberem até R$ 6.677,55 de PLR
estarão isento do IR.
Pela regra da Fenaban, os
bancários deverão receber, até o dia

12/11, no máximo, 54% do salário
mais um fixo de R$ 1.213,07, limitado
a R$ 6.507,55 e ao teto de 12,8% do
lucro líquido do banco (o que ocorrer
primeiro) apurado no primeiro
semestre deste ano. A esse valor
deverá ser acrescida a regra adicional:
2,2% do lucro do período citado dividido
de forma equitativa entre todos os
funcionários, limitado a R$ 2.021,79.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - III

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Há 30 anos de uma
greve histórica

Há 30 anos, no dia 30 de
outubro de 1985, os funcionários da
Caixa Econômica Federal faziam uma
greve histórica. A adesão ao
movimento foi de, praticamente, 100%
do quadro de funcionários. A
paralisação durou somente um dia,
mas foi crucial para a conquista da
jornada de seis horas, a condição de
trabalhador bancário e o direito à
sindicalização. A data deve ser
comemorada por toda categoria
bancária.
Falando sobre a data, o
representante do Rio Grande do Sul
na Comissão Executiva dos
Empregados Caixa, Gilmar Aguirre,
afirmou, com propriedade: “Os novos
empregados do banco também
precisam se inteirar sobre as lutas do
passado, que geraram grandes
avanços coletivos. Nenhum direito
nos foi dado sem luta. Todos os
benefícios agregados através das
Convenções e Acordos Coletivos só
foram possíveis graças a nossa
capacidade de organização e pressão
sobre os bancos”.

Categoria dobrou os banqueiros também
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II
na negociação dos dias parados
Loteria Instantânea é
Como já ocorrera na greve de
2014, neste ano os banqueiros
tentaram impingir um grave prejuízo
aos bancários na reposição dos dias
parados. Em 2014, após o acerto
relacionado às questões econômicas
e sociais, a Fenaban tentou obrigar a
categoria a compensar todos os dias
parados. Não levou.
Fortemente mobillizados, os
trabalhadores deram respaldo e poder
de barganha ao Comando Nacional
dos Bancários para que este
rechaçasse a tentativa. No final, o
Comando acabou arrancando um
acordo ainda melhor que nos anos
anteriores: a compensação de apenas
1 hora diária até o final do mês de
outubro.

Neste ano de 2015, a Fenaban
novamente, após acordado o índice de
reajuste salarial, endureceu na
negociação dos dias parados. Queria
impor a compensação total ou o
desconto. O Comando não aceitou;
em resposta, exigiu o abono total das
horas de greve. A greve é direito
constitucional, alegou o Comando.
Então, uma vez mais, se
mostrou crucial a força da mobilização
da categoria. Depois de derrotarem a
estratégia dos banqueiros, de impor
reajuste salarial rebaixado, os
bancários dobraram a Fenaban
também na questão dos dias parados.
A compensação deverá ser feita até o
dia 15 de dezembro à razão de uma
hora por dia, no máximo.

alvo da privatização
A luta não para.
O
funcionalismo da CEF, demais
trabalhadores e o povo brasileiro
precisam estar atentos. Depois da
tentativa de privatizar a CEF com a
venda de ações na bolsa, o alvo agora
é a Loteria Instantânea. No dia de
ontem, foi realizada, na Câmara dos
Deputados, em Brasília, uma audiência
pública que tratou do assunto. A
audiência foi organizada pela Fenae.
PIADINHA
Um velhinho levanta de madrugada
pra fazer pipi, olha pro seu bilau e diz:
- Tá vendo infeliz, quando você
precisa eu levanto!

