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BANCÁRIOS LANÇAM A CAMPANHA SALARIAL 2015 EM ITABUNA
Será lançada na manhã de hoje, em Itabuna, a
Campanha Salarial 2015 com o tema “Exploração não tem perdão. Mobilizar é a solução”.
O ato ocorre em frente ao banco Bradesco,
na Avenida Cinquentenário, centro da cidade.
“A nossa campanha é um ato justo uma vez
que os bancos que todo ano lucram bilhões
têm condições de cumprir com as nossas reivindicações”, ressalta Francisco Alves (Chicão), diretor do Sindicato.
Principais itens da Minuta
de Reivindicações:
Reajuste salarial:16%.
PLR: 3 salários mais R$7.246,82
Piso: R$3.299,66 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em valores de junho último).
Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: R$788,00 ao mês para cada
(salário mínimo nacional).
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.

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS):
para todos os bancários.
Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.
Prevenção contra assaltos e sequestros:
permanência de dois vigilantes por andar
nas agências e pontos de serviços bancários,
conforme 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.

FÓRUM DE MOVIMENTOS SOCIAIS DEFINE BANDEIRAS PARA O DIA 20
O Fórum Baiano de Movimentos Sociais,
que está organizando e convocando para a
manifestação do dia 20 de agosto na Bahia,
divulgou uma nota sobre as bandeiras que levará às ruas da capital baiana na ocasião. Os
motes definidos para o ato são ‘Fora Cunha
[presidente da Câmara dos Deputados]’,
‘Não ao ajuste fiscal [do Governo federal]’,
‘A Petrobrás é nossa!’ e ‘A saída é pela Esquerda, com o povo na rua, por Reformas
Populares!’.
“Consideramos essas bandeiras as mais adequadas para enfrentar a crise política e econômica em curso no país”, diz a nota do movimento. Batizado de ‘20 de agosto: tomar as
ruas por Direitos, Liberdade e Democracia!
Contra a direita e o ajuste fiscal’, o evento
em Salvador terá caráter cívico e cultural, e
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ENCONTRO DA JUVENTUDE BANCÁRIA
DIAS 22 E 23
Está chegando a hora. O 4º Encontro da Juventude Bancária, será realizado nos dias
22 e 23 de agosto, na cidade de Saubara, no
Recôncavo Baiano. Durante os dois dias
do evento, trabalhadores de até 35 anos
vão debater conjuntura, mercado de trabalho nos bancos e outros temas importantes.
O painel de abertura contará com o jornalista e presidente do Centro de Estudos da
Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, que vai falar sobre “A juventude enquanto mola propulsora das grandes
transformações”.
Em seguida, será a vez da presidenta do
Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e Secretária-adjunta da Secretaria
Nacional de Juventude (SNJ), Ângela Guimarães, fazer um balanço dos dez anos de
reconhecimento da juventude como sujeito
de direitos no Estado Brasileiro.
As intervenções servirão como ponto de
partida para os debates nos grupos de trabalho, que se reunirão durante a tarde de
sábado. O resultado das discussões será
apresentado na plenária final na manhã de
domingo.

vai acontecer na Praça da Piedade, às 14h.
Além do evento maior, na Praça da Piedade, a capital terá manifestações acontecendo durante todo o dia, em diferentes
pontos. Uma passeata dos movimentos
de moradia e de sem-teto está marcada
para acontecer às 13h, saindo da Praça do
Campo Grande, com destino à Piedade.

Reclamações, dúvidas e
elogios enviem para o email:
imprensa@bancariositabuna.com Aguardamos sua opinião!
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: NÉLIO
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