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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Primeira rodada de negociação com a
Fenaban foi marcada para os dias 18 e 19/08

O Comando Nacional dos
Bancários entregou à Fenaban, na
terça-feira [09], a minuta de
reivindicações da categoria bancária. A
minuta será negociada com os
banqueiros na Campanha Nacional
deste ano. A pauta de reivindicações
foi aprovada durante a 18º Conferência
Nacional dos Bancários realizada nos
dias 29, 30 e 31 de julho em São Paulo.
A primeira rodada de
negociações acontece já nesta
semana, dias 18 e 19. No ato da
entrega da minuta, os colegas

integrantes do Comando Nacional
exigiram respeito, reconhecimento e
responsabilidade nas negociações.
Lembraram aos banqueiros que não
fomos nós que criamos a crise e, muito
menos, iremos pagar o pato.
Na avaliação de todas as
correntes do movimento sindical
bancário, a campanha deste ano será
ainda mais dura que nos anos
anteriores. Assim, uma vez mais, o que
fará a diferença será a capacidade de
união, mobilização, organização e de
luta, já histórica, da categoria bancária.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Os eixos centrais aprovados na
18ª conferência da categoria

Aprovados na 18ª conferência
da categoria, os eixos da Campanha
Nacional dos Bancários 2016 são os
seguintes:
- Reajuste de 14,78%;
- Valorização do piso salarial, no valor
do salário mínimo calculado pelo
Dieese (R$ 3.940,24 em junho);

- PLR de três salários mais R$ 8.317,90;
- Combate às metas abusivas e ao
assédio moral;
- Fim da terceirização;
- Defesa do emprego, das empresas
públicas e dos direitos da classe
trabalhadora, ameaçados pelo governo
interino de Michel Temer.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - III

Outras reivindicações constantes da minuta

Entre as reivindicações
constantes da minuta entregue à
Fenaban, temos também:
- Vales alimentação e refeição no
valor de R$ 880,00 ao mês cada;
- 13ª cesta e auxílio-creche/babá no
valor de R$ 880,00;
- Saúde - melhores condições de
trabalho com o fim das metas
abusivas e do assédio moral que
adoecem os bancários;
- Emprego - fim das demissões,
mais contratações, fim da
rotatividade e combate às
terceirizações diante dos riscos de
aprovação do PLC 30/15 no Senado
Federal, além da ratificação da
Convenção 158 da OIT, que coíbe
dispensas imotivadas.
- Valorização profissional - Plano

de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) para todos os bancários;
Auxílio-educação: pagamento para
graduação e pós.
- Segurança - prevenção contra
assaltos e sequestros: permanência
de dois vigilantes por andar nas
agências e pontos de serviços
bancários, conforme a legislação;
instalação de portas giratórias com
detector de metais na entrada das
áreas de autoatendimento e biombos
nos caixas; abertura e fechamento
remoto das agências, fim da guarda
das chaves por funcionários.
- Igualdade de oportunidades - fim
às discriminações nos salários e na
ascensão profissional de mulheres,
negros, gays, lésbicas, transsexuais
e pessoas com deficiência (PCDs).

SINDICATO

Festa dos Bancários
acontece no dia 26

Como já anunciamos, a já
tradicional festa em comemoração ao
Dia do Bancário [28 de agosto], será
realizada na sexta-feira, 26. No cardápio,
churrasco servido pela equipe Sipriani
regado a música. Os ingressos, em
número limitado, já estão sendo
vendidos pela(o)s diretora(e)s da
entidade. Agende-se e garanta o seu.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Não há deficit

Na sexta feira [12], a Fetrafi-RS
promoveu o Seminário Estadual
Jurídico onde os bancários e
trabalhadores [as] de outras categorias.
debateram os ataques do governo
Temer aos nossos direitos.
Categóricos, todos os debatedores
afirmaram, baseados em dados da
Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil
[ANFIP], que “a Previdência Social não
é deficitária. Se fosse não seria objeto
de tanta cobiça".
As delegadas sindicais Eliane
da Rosa [CEF] e Sílvia R Gomes
[Banrisul], o colega aposentado do BB,
Ruy Carlos Rassele, e os diretores do
SEEB-PF, Dário Delavy, Júlio
Montenegro, Nelson Fazenda e
Setembrino Dal Bosco participaram do
seminário em Porto Alegre. Nos
próximos C&N, traremos mais
informações sobre o evento.
16/08-Dia Nacional de Luta
Na madrugada de amanhã,
diretores do SEEB-PF, juntamente com
trabalhadores de outras categorias, se
dirigem à capital onde participarão do
Dia Nacional de Luta contra as reformas
que o governo de Michel Temer quer
impor ao povo brasileiro.
PIADINHA
O rapaz pergunta ao farmacêutico:
- Você tem algo pra pulgas?
E o farmacêutico responde com outra
pergunta:
- Mas o que as pulgas têm?

