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CAMPANHA NACIONAL 2016 - I

BANCO DO BRASIL

Categoria faz nova assembleia hoje, às 18h,
para organizar o primeiro dia de greve
Nesta segunda-feira, às 18
horas, o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região reúne a
categoria em nova assembleia.
Bancárias e bancários estarão fazendo
uma avaliação quanto ao potencial de
mobilização das várias agências e
departamentos da cidade e organizando
o primeiro dia de greve. A greve foi
aprovada na assembleia realizada na
quinta-feira, 1º/09, quando foi rejeitada
a contraproposta apresentada pela
Fenaban no dia 29/08.
A proposta da Fenaban, apenas

6,5% de reajuste, fica bem longe da
inflação projetada, de 9,57%, implicando
em uma perda de 2,8% e no retorno
aos anos 1994-2003. Para tentar
seduzir a categoria a aceitar a proposta
rebaixada, a Fenaban ofereceu ainda
um abono de R$ 3.000,00.
Ainda
assim,
como
mostramos no C&N anterior, os
abonos polpudos recebidos no período
citado acima não livraram a categoria
de um arrocho salarial que até hoje não
foi recuperado completamente.
Portanto, só nos resta a luta.

CAMPANHA NACIONAL 2016 - II

“Só a luta te garante”
O lema da Campanha Nacional
dos Bancários 2016 é “Só a luta te
garante”. E a tabela que reproduzimos
abaixo reflete este lema. Ela mostra
que nas últimas doze campanhas
nacionais, porque foi à luta, a categoria
bancária conquistou reajustes salariais
sempre acima da inflação medida pelo
Índice Nacional de Preços ao
ANO

INPC (IBGE)

Consumidor (INPC). A categoria não
se limitou a aceitar as propostas
rebaixadas que a Fenaban apresentou.
Uniu forças e, juntando bancários de
bancos privados com os dos bancos
públicos, constituiu, desde 2004, a
Mesa Única de negociações. Nestes
doze anos, o piso de ingresso na
categoria cresceu mais de 41%.

BANCOS PRIVADOS

BANCO DO BRASIL

Representantes
Sindicais de Base
Os colegas eleitos
A eleição para Representantes
Sindicais de Base do Banco do Brasil
na base territorial dos Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
foi realizada nos dias 22, 23, 24 e 25
de agosto. Os colegas eleitos, cujo
mandato iniciou-se no dia 1º de
setembro e vai até 31 de agosto de
2017, são:
Silvana Cambrussi - agência
Sananduva;
Eduardo Zimmer - agência Bairro
Boqueirão.
PIADINHA
Aluno de Direito ao fazer prova oral:
— O que é uma fraude?
— É o que o senhor professor está
fazendo — responde o aluno.
O professor fica indignado:
— Ora essa, explique-se.
Então diz o aluno:
— Segundo o Código Penal, "comete
fraude todo aquele que se aproveita
da ignorância do outro para o
prejudicar".
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