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BANCÁRIOS VÃO A GREVE DIA 06/10
Parece piada, mas após cinco rodadas de
negociação, a Federação Nacional dos
Bancos – Fenaban apresentou uma proposta de 5,5% de reajuste nos salários e abano
de R$ 2.500. A proposta frustrou os bancários, pois não repõe sequer a inflação do
período, que ficou em 9,8%,e muito menos
atende à reivindicação da categoria de aumento real nos salários.
NEGOCIAÇÃO FENABAN
Diante da postura desrespeitosa, o Comando Nacional dos Bancários orientou que os
sindicatos de todo o país realizem assembleias na próxima quinta-feira (1/10) para
rejeitar a proposta e aprovar o indicativo de
greve para o dia 6 de outubro.
Para o presidente da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, Emanoel Souza,
que participou da reunião, uma proposta
tão rebaixada como esta é uma provocação
e a categoria precisa responder à altura.
“Querer trazer de volta para a mesa de negociação a prática de trocar o índice, por
um abono que não é incorporado ao salário
chega a ser um desrespeito com as reivindicações da categoria. Precisamos fazer uma
grande mobilização para arrancar uma proposta melhor dos patrões”, afirmou.
Emanoel Souza reforçou ainda a necessidade de pressionar a Caixa e o Banco do
Brasil para que apresentem uma proposta.
“O BNB marcou negociação para o dia 28
de setembro, mas a Caixa e o BB ainda não
deram nenhuma resposta às reivindicações
da categoria. Esta é uma sinalização muito
negativa das direções dos bancos”, concluiu.
PROPOSTA DA FENABAN:
Reajuste de 5,5% (representa perda de 4%
para os bancários em relação à inflação de
9,88%).
Piso portaria após 90 dias - R$ 1.321,26.
Piso escritório após 90 dias - R$ 1.895,25.
Piso caixa/tesouraria após 90 dias - R$
2.560,23 (salário mais gratificação, mais
outras verbas de caixa).
PLR regra básica - 90% do salário mais
R$ 1.939,08, limitado a R$ 10.402,22. Se
o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta para 2,2 salários, com teto de R$
22.884,87.
PLR parcela adicional - 2,2% do lucro líquido dividido linearmente para todos, limitado a R$ 3.878,16.

Antecipação da PLR
Primeira parcela depositada até dez dias após
assinatura da Convenção Coletiva. Pagamento final até 01/03/2016.
Regra básica - 54% do salário mais fixo de
R$ 1.163,44, limitado a R$ 6.241,33 e ao teto
de 12,8% do lucro líquido - o que ocorrer primeiro.
Parcela adicional - 2,2% do lucro líquido do
primeiro semestre de 2015, limitado a R$
1.939,08.
Auxílio-refeição - R$ 27,43.
Auxílio-cesta alimentação e 13ª cesta - R$
454,87.
Auxílio-creche/babá (filhos até 71 meses) R$ 378,56.
Auxílio-creche/babá (filhos até 83 meses) R$ 323,84.
Gratificação de compensador de cheques R$ 147,11.
Requalificação profissional - R$ 1.294,49.
Auxílio-funeral - R$ 868,58.
Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto - R$ 129.522,56
Ajuda deslocamento noturno - R$ 90,67.
AS REIVINDICAÇÕES DA CATEGORIA:

Reajuste salarial de 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. (Feeb Ba/Se)
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EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
14.358.204/0001-03, Registro Sindical nº
118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em
estabelecimentos bancários dos bancos
públicos e privados, sócios e não sócios,
da base territorial deste Sindicato, para a
Assembleia Geral Extraordinária que se
realizará no dia 01/10/2015, às 18h00min,
em primeira convocação, e às 18h30min,
em segunda convocação, no Auditório do
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, no endereço na Av. Duque de Caxias,
111, Bairro Centro – Itabuna – BA, para
discussão e deliberação acerca da seguinte
ordem do dia:
1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta apresentada pela FENABAN na
reunião de 25/09/2015, à minuta de reivindicações entregue em 11/08/2015;
2. Deliberação acerca de paralisação das
atividades por prazo indeterminado a partir
da 00h00 do dia 06/10/2015;
3. Outros Assuntos de interesse da categoria profissional.
Itabuna (BA), 25 de setembro de 2015.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

LANÇADA NA BAHIA, FRENTE BRASIL
POPULAR
Mais de 20 organizações progressistas da
Bahia, entre partidos políticos e entidades
dos movimentos social, sindical, artístico,
religioso e intelectual, integraram o ato de
lançamento, no estado, da Frente Brasil Popular (FBP-BA), que aconteceu nesta sexta-feira (25/09), na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador.
O diretor da Federação da Bahia e Sergipe,
Ricardo Carvalho, participou do lançamento e representou o Sindicato no evento.
A Frente tem sido construída em todo o
país com o objetivo de mobilizar a sociedade para a defesa da democracia e para a
exigência de uma nova política econômica.
Fonte: Portal Vermelho

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: CHICÃO
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