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AGORA É TUDO OU NADA! A PAUTA HOJE É REMUNERAÇÃO
Os números não mentem e foram eles que
forçaram a Federação Nacional dos Bancos
a reconhecer o aumento de doenças entre
os trabalhadores do setor, durante a rodada
extra de negociação da campanha salarial
2015, realizada ontem (15), em São Paulo.
“O fato de reconhecer a questão é o ponto
de partida para enfrentá-la”, analisa o presidente da Federação da Bahia e Sergipe,
Emanoel Souza, presente nas discussões.
“Esperamos agora que seja apresentada uma
proposta que venha a contribuir para tratarmos do assunto com efetividade”, ressaltou.
O Comando Nacional dos Bancários reivindica a definição de uma política de prevenção de adoecimentos conjunta, com diretrizes e princípios que serão especificadas
banco a banco posteriormente. Além do
acompanhamento das comissões de trabalhadores em todos os bancos.
A expectativa é de que depois de reconhecer
o problema, os bancos finalmente apresentem propostas concretas sobre o assunto durante a campanha salarial.
Última rodada hoje
É hora das empresas apresentarem uma proposta, para não empurrar a categoria para a
greve. Todo mundo sabe. Os bancos podem

atender a pauta de reivindicações. O lucro líquido atesta.
Juntas, as organizações financeiras colocaram nos cofres mais de R$ 36 bilhões em
apenas seis meses. Mesmo em um cenário
adverso, com o agravamento da crise financeira mundial e o aumento dos reflexos no
Brasil.
Os recordes são batidos a cada divulgação de
resultados. Portanto, para 2015 a expectativa
é boa. Se as empresas vão bem, o mesmo não
pode se dizer dos bancários, que trabalham
no limite da sobrecarga e não são bem remunerados.
A reivindicação é de reajuste salarial de 16%,
piso com base no salário mínimo do Dieese,
de R$ 3.299,66, vale-alimentação, 13ª cesta
e auxílio-creche/babá de R$ 788,00, além
da PLR de três salários mais R$ 7.246,82 de
adicional. (Feeb Ba/Se e O Bancário)

SINDICATO REALIZA MANIFESTAÇÃO EM ITABUNA
Diretores do Sindicato dos Bancários
e da Federação dos Bancários Bahia e
Sergipe realizaram manifestação em
frente a agência do Bradesco situada na
Praça Adami, na manhã de ontem.
O Comando Nacional dos Bancários
organizou o Dia Nacional de Luta com
o intuito pressionar os bancos a apresentarem proposta digna para a pauta
de reivindicações, o que até agora não
ocorreu. “O nosso objetivo aqui hoje é
anunciar a nossa greve por tempo indeterminado caso não haja avanço nas negociações com os banqueiros”, afirmou
Jorge Barbosa, presidente do Sindicato
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DIA DAS CRIANÇAS NO CLUBE
DOS BANCÁRIOS DIA 04
A comemoração do Dia das Crianças será
especial este ano. O evento que será realizado no dia 04 de Outubro (domingo)
promete ser recheado de atrações para a
criançada. Haverá jogos, brinquedos, brincadeiras, palhaços, cachorro-quente, pipoca e muito mais. Leve seu filho para o
clube neste dia. A diversão está garantida!

OS 7 PECADOS DO CAPITAL
OSTENTAÇÃO
Os bancos adoram dizer para todo mundo
que têm agências de primeira linha, como
o Estilo, do Banco do Brasil, Personalitè,
do Itaú, Van Gogh, do Santander, Prime, do
Bradesco, dentre outras, para atender clientes de alta renda.
O que eles não gostam que conte é o péssimo atendimento dado a usuários de baixa
renda, frequentemente impedidos de entrar
nas agências e forçados a ir ao autoatendimento ou correspondentes bancários.
Ora, os bancos são concessões públicas
e, para recebê-las, têm o compromisso
de prestar atendimento de qualidade para
qualquer pessoa. Não podem ostentar o
tapete vermelho para uns e tratar outros
como capacho.
Por isso os bancários avisam que exploração dos clientes também não tem perdão!

na manifestação.
Os bancários também mostraram que
não vão deixar se intimidar com o clima
de caos político e econômico que tenta se
instalar no país. A classe trabalhadora não
deve pagar a conta da crise e não vai permitir ataques aos direitos, a exemplo da
terceirização.

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Confira as fotos na página do Sindicato
no Facebook.

Manhã: RONALDO
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