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MOVIMENTO SINDICAL - I

18ª Conferência Nacional dos Bancários aprova
reivindicação de 14,8% de reajuste salarial
A categoria bancária vai
reivindicar dos banqueiros um
reajuste salarial de 14,78%. O índice
equivale à inflação projetada do
período (1º/09/2015 a 31/08/2016)
adicionada ao aumento real de 5%. O
índice, juntamente com as demais
demandas que compõem a pauta de
reivindicações da categoria, foi definido
na 18ª Conferência Nacional dos
Bancários. A conferência, realizada em

São Paulo de 29 a 31 de julho, contou
com a presença de 233 bancárias e
400 bancários de todo o país e outros
34 observadores e 51 convidados.
Eleitos
delegados
na
Conferência Estadual dos Bancários
realizada nos dias 04 e 05 de junho,
em Porto Alegre, a diretora Jaqueline
Cordeiro e o diretor Dario Delavy
representaram o SEEB-Passo Fundo
e Região na 18ª Conferência Nacional.

MOVIMENTO SINDICAL - III

Bancários vão lutar em defesa do emprego,
de melhores condições de trabalho e do PCS
A luta em defesa do emprego
e de melhores condições de trabalho
deve se intensificar. Assim definiram
os bancários e bancárias que
participaram da 18ª Conferência
Nacional da categoria. Para isso, a
categoria vai reivindicar dos
banqueiros o fim das demissões
imotivadas com a ratificação da

Convenção 158 da OIT, das
terceirizações e da rotatividade. Além
disso, os bancários vão cobrar mais
contratações, o fim das metas
abusivas e do assédio moral. A
implantação de Planos de Cargos e
Salários (PCS) em todos os bancos
será outra demanda de grande
importância da categoria bancária.

GOVERNO FEDERAL

“Numa verdadeira democracia, as grandes
reformas seriam decididas pela população”

Hoje, reproduzimos mais
alguns trechos da coluna que o
jornalista e historiador, Juremir Machado
da Silva, publicou no Correio do Povo
de 20/07. Juremir abordou as reformas
que o governo golpista de Michel Temer
quer impor ao povo brasileiro:
“O empresário Laodse de Abreu
Duarte, um dos diretores da Fiesp, linha
de frente do impeachment da
presidente Dilma, é o maior devedor,
como pessoa física, da União. [...] A
soma dos valores devidos por
empresas e pessoas para o governo
federal ultrapassou recentemente R$ 1
trilhão. Muitos desses maus pagadores
querem um Estado mínimo”.
“Como falta dinheiro, puna-se
a plebe”.
“Os aposentados estão entre

os que pagarão a conta do reformismo
temerário.
Numa verdadeira
democracia, as grandes reformas
seriam decididas pela população, em
plebiscito, por iniciativa do governo
tampão ou ficariam para ser decididas
em confronto de projetos na próxima
eleição. Melhor ainda: diante da
urgência, uma nova eleição, ancorada
na discussão desses temas, poderia
ser realizada.”
“Em outubro, durante as
eleições municipais, os cidadãos
poderiam ser consultados sobre
privatizações, reformas trabalhista e
previdenciária, estabilidade dos
servidores públicos, programas
sociais, vinculação das aposentadorias
ao salário mínimo e rubricas
específicas para educação e saúde.”

MOVIMENTO SINDICAL - II

“Nenhum Direito
a Menos”

A categoria bancária vai se
engajar à luta contra a retirada de
direitos trabalhistas e previdenciários
e contra a privatização, medidas que
fazem parte do programa do governo
golpista de Michel Temer. Sob o lema
“Nenhum Direito a Menos”, quatro
centrais sindicais - CTB, CUT,
Intersindical e UGT -, apresentaram,
na 18ª Conferência Nacional dos
Bancários, um manifesto contra as
propostas de Temer. O manifesto foi
aprovado por unanimidade pelas
delegadas e delegados presentes.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O(a)s delegado(a)s
sindicais eleitos

Na eleição realizada nos dias
19, 20 e 21 de julho, foram eleitos os
seguintes delegado(a)s sindicais,
cujos mandatos iniciam no dia de hoje
e expiram em 31 de julho de 2017:
Angelita S. B Cardoso-Ag. Praça
Marechal Floriano; Audrei Miranda
Focking-SR Norte Gaúcho; Daniel
Gonçalves Marini-GIRET–PF; Eliane
da Rosa-PAB Justiça do Trabalho-PF;
Iloci Sílvia Doebber-Ag. Passo
Fundo; João Alberto F dos SantosAg. Lagoa Vermelha; Márcio GavioliGIGOV–PF; Margarida A. Kauer
Orihuel-GIHAB-PF; Rodrigo Alex
Beloni-Ag. Planalto Gaúcho; Sybill C.
de Andrades Clamer-Ag. Sananduva;
Vlademir Batistella-Ag. Tapejara.
PIADINHA
Dois bebês na maternidade:
- Oi, você é menina?
- Sou sim, e você?
- Sou menino.
- Como você sabe?
- Deixa a enfermeira sair que eu te
mostro - diz o menino, com cara de
safado.
- Ei, ela saiu, me mostra? - diz a menina.
E o menino levanta o lençol e diz:
- Viu? Meu sapatinho é azul!

