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FESTA DAS CRIANÇAS NO CLUBE DOS BANCÁRIOS DIA 04
Venha curtir no dia 04 de outubro no Clube dos Bancários
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Muitas atrações:

Festa das
Crianças

Palhaços;
Malabares;
Mágico;
Jogos;
Brincadeiras;
Piscina de bolinha;
Cama Elástica;
e muito mais!

Traga seus filhos
para curtir um dia
especial!!!
Som ao vivo com a
Banda Nova Era
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FENABAN APRESENTA HOJE PROPOSTAS AO COMANDO
A Fenaban marcou para hoje, em São Paulo, a apresentação da sua proposta às reivindicações da categoria na Campanha
Nacional Unificada 2015. O Comando Nacional Bancários já alertou que não aceitará
retrocessos.
A quinta rodada de negociação ficou marcada na última mesa sobre remuneração,
no dia 16 de setembro, quando os bancos
mantiveram a intransigência. A Fenaban
respondeu que iria consultar as instituições
financeiras para apresentar uma proposta
global aos bancários.
Somente no primeiro semestre deste ano,
os cinco maiores bancos que operam no
País (Itaú, Bradesco, Santander, Banco do
Brasil e Caixa) lucraram R$36,3 bilhões.
Um crescimento de 27,3% em relação ao
mesmo período do ano passado. Mas os
negociadores dos bancos tentaram usar a
retração econômica do País para justificar
a falta de propostas na última mesa de negociação.
A LADAINHA DOS BANCOS

Primeira rodada
Na primeira rodada de negociação, realizada no dia 19 de agosto, os representantes
dos bancos não assumiram compromisso
com a manutenção dos empregos da categoria. Os bancários reivindicaram também
o fim da rotatividade, o combate à terceirização, inclusive via correspondentes bancários, e a criação de um grupo de trabalho para discutir a automação, entre outros
pontos da pauta.
Segunda rodada
A segunda rodada de negociação, aconte-

ceu nos dias 2 e 3 de setembro, e tratou os
temas saúde, condições de trabalho e segurança. Foram dois dias de debates intensos e
os bancos trataram as reivindicações sem o
empenho que merecem. A mesa sobre saúde teve continuidade no dia 15 de setembro,
quando os bancos admitiram, pela primeira
vez, o crescimento do adoecimento entre os
trabalhadores, baseado nos números fornecidos por eles no Grupo de Trabalho (GT)
bipartite de causas do adoecimento bancário.
Terceira rodada
O não continuou sendo a palavra usada pelos
banqueiros na hora de negociar as reivindicações sobre igualdade de oportunidades, as
quais visam corrigir discriminações históricas de gênero, raça e orientação sexual nos
locais de trabalho. E a terceira rodada, realizada no dia 9 de setembro, também terminou
sem avanços.
Quarta rodada
Mesmo com os lucros nas alturas, os bancos
não apresentaram propostas sobre as reivindicações de remuneração entregues pelo Comando Nacional dos Bancários, incluindo o
reajuste salarial de 16%, na última rodada,
em 16 de setembro. Nos últimos 10 anos
(2004 a 2014), a categoria bancária conquistou aumento real de 20,7%. (Contraf)

PALESTRA FUNCEF HOJE
Será realizada na noite de hoje, a partir das
18h, no Palace Hotel, palestra com o titular
eleito pelos empregados do Conselho Deliberativo da Funcef, senhor Antônio Luís
Fermino, com o objetivo de esclarecer e
debater a situação econômico-financeira
da entidade. Todos os bancários da Caixa
estão convidados.
“Esperamos que o evento possa esclarecer as principais dúvidas dos bancários e
por isso, esperamos a presença de todos”,
afirmou a diretora do Sindicato, Liamara
Bricídio.
Sobre a Funcef - A Fundação dos Economiários Federais - é o terceiro maior fundo de pensão do Brasil e um dos maiores
da América Latina. Entidade Fechada de
Previdência Complementar, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa e
financeira, foi criada com base na Lei nº
6.435, de 15 de julho de 1977, com o objetivo de administrar o plano de previdência
complementar dos empregados da CAIXA.
Hoje tem patrimônio ativo total superior a
R$ 56 bilhões e aproximadamente 137 mil
participantes.
A Fundação é regida pela legislação específica do setor, por seu Estatuto, pelos
regulamentos dos Planos de Benefícios e
por atos de gestão, a exemplo do Código
de Conduta Corporativa e do Código de
Melhores Práticas de Governança Corporativa. Seus recursos são investidos em áreas diversas que se dividem em: renda fixa,
renda variável, investimentos estruturados,
imóveis e operações com participantes.
Esses investimentos garantem o pagamento dos benefícios de seus participantes e,
como aplica seus recursos no país, a FUNCEF, como investidor institucional, tem
papel ativo no desenvolvimento nacional.

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: UILTON
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HUMOR

Classificados
* Vendo: Peugeot 207 Passion - Sedan - branco, 12/13, conservadíssimo. Contato: (73) 9112-8713 - Jonas (Bradesco) .
* Alugo: apto. no São Caetano, próximo ao supermercado
Itão, 15 andar, de 3/4 sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro social, área de serviço, WC de empregada, varanda,
duas vagas de garagem, prédio com piscina, quadra...amplo
e arejado. Novo. Contato: (73) 8114-0036 ou (73) 98580036. Falar com Thaís.
* Alugo: apartamento no bairo Jardim Vitória: 3 quartos (1
suíte), sala ,cozinha, área de serviço c/ banheiro, banheiro
social, varanda, 1garagem. nascente. contato: Marcos 88252900/ Nara 8822-2422.
* Vendo: apartamento com fino acabamento, no bairro Zildolândia : três quartos, sendo uma suíte, todos com armários embutidos. Sala em porcelanato, cozinha planejada,
três banheiros, garagem , área de serviço ampla. Pode ser
financiado. Telefone: ( 73) 8822-6840 / 9112-8377 /32124646.

ALÔ BANCÁRIO,

Um casal estava completando 60 anos
de casados. No dia da missa, que celebrava essa longa união, o padre pergunta ao casal:
- Qual segredo para o casamento durar
tanto tempo?
O marido respondeu:
- Lá em casa, cada um manda um dia. No
dia que eu mando, eu deixo minha esposa fazer tudo do jeito que ela quer. No
dia que ela manda, ela faz tudo do jeito
que ela quer também.
Assim nós nunca brigamos!!!

OPORTUNIDADE/AINDA DÁ TEMPO
A Unime, parceira do Sindicato dos Bancários, realiza
amanhã (26), um curso com o objetivo de desenvolvimento e capacitação de carreira, lideranças, negócios
e vida.
O evento será realizado no Empório Bahia, que fica
na rua Pernambuco, nº 146, bairro Jardim Vitória, das
8h às 17h. As vagas são limitadas. Preço especial para
bancários. Maiores informações através dos telefones
(73) 8118-8440/ 9153-0366, ou através do email daycoaching@gmail.com.

AGENDA DO CLUBE
Sábado - 26.09.15
8:30h - Baba dos Bancários
Plantonista: Lívia/Ronandinho
Domingo- 27.09.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista: Lívia
Quarta - 30.09.15
Plantonista - Chicão

“O sábio não se exibe e vejam como é notado. Renuncia a si mesmo e
jamais é esquecido.”- By Lao-Tsé

