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CAMPANHA NACIONAL/2016 - I

CAMPANHA NACIONAL/2016 - II

Convenção Coletiva foi assinada ontem
O Comando Nacional dos
Bancários assinou ontem, 13/10,
com a Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban), a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) da
categoria bancária válida até

setembro de 2018. Os acordos
aditivos do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal também
foram assinados ontem.
A
antecipação da PLR e o abono
devem ser pagos até o dia 24/10.

GOVERNO FEDERAL - I

Na caríssima mesa do jantar de Temer,
serviram o orçamento da Saúde e Educação
Na noite de domingo [09], no
Palácio da Alvorada, o governo FORA
TEMER! ofereceu um banquete a sua
corja. As libações custaram R$ 30
milhões ao nosso bolso.O prato
principal, porém, era o orçamento da
Saúde, Educação e dos serviços
públicos mais básicos, oferecido de
bandeja para ser jantado pelos
deputados, banqueiros e empresários.
Junto à “seleta” plateia de
convidados, entre eles a ”estrela da
noite”, o ex-presidiário Roberto

Jefferson, Temer amarrou os votos
necessários para aprovar, em
primeira votação, no dia seguinte, a
PEC 241 que altera a Constituição
Federal e impõe um teto nos gastos
públicos por 20 anos retirando
recursos dos orçamentos da Saúde
e Educação, mas não estabelecendo
qualquer teto para o pagamento da
dívida pública. O motivo é justamente
esse: desviar ainda mais recursos
das áreas sociais para dar, centavo
por centavo, aos banqueiros.

GOVERNO FEDERAL - II

Os trabalhadores precisam ir à luta para
barrar a política de terra arrasada de Temer
O governo de Michel Temer conta
com o apoio escancarado da imprensa
burguesa. Os órgãos dessa imprensa
papagueiam nos seus noticiários, sem
ficarem enrubescidos, a falácia de que a
referida PEC é necessária para
“equilibrar” o Orçamento. A única certeza
que temos, se o conjunto da sociedade
não reverter este quadro, é que, daqui a
vinte anos, continuará havendo falta de
médicos e de professores, os hospitais,
as escolas e os serviços públicos
continuarão precários e o Estado
brasileiro sucateado.
Somente com organização,
mobilização e luta conseguiremos barrar
esta política de terra arrasada. Devemos,
desde já organizar, uma Greve Geral
contra essa PEC dos banqueiros e os
demais ataques que o governo FORA
TEMER!
orquestra
contra
os
trabalhadores e a população, como as
reformas da Previdência e Trabalhista.

Sobre a PLR no HSBC
O Bradesco informou ao
Comando Nacional dos Bancários que
vai pagar PLR proporcional aos
funcionários oriundos do HSBC.
Assim, o banco atende à reivindicação
da Contraf-CUT e de suas federações
e sindicatos. O pagamento será feito
da seguinte maneira:
- Será considerado para pagamento o
período Julho a Dezembro 2016,
período superior ao da efetivação da
compra, que aconteceu em outubro.
- O empregado recebe a PLR
Bradesco;
- O pagamento será proporcional, ou
seja, metade da regra;
- O adiantamento será feito na
mesma data que para os demais
empregados do Bradesco e equivalerá
à metade dos 54% do salário e do valor
fixo da regra básica.
BANCO DO BRASIL

Banco quer cortar
18 mil funcionários
Conforme divulgou o jornal
Correio Brasiliense de ontem, o Banco
do Brasil pretende
cortar 18 mil postos de
trabalho. O quadro
atual do BB é de 115 mil
funcionários. A notícia
só confirma o projeto do
governo Michel Temer,
altamente nefasto para
o Brasil e seu povo, de
desmantelar o setor
público do país.
Nos próximos
C&N tornaremos a
abordar o assunto.
PIADINHA
Cheguei para o
gerente do banco e
disse:
- Meu Deus, mas para
que tanto dinheiro?
E
o
gerente
respondeu:
- Não é da sua conta!!!

