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ASSEMBLEIA HOJE - RUMO A GREVE
Local: Auditório do
Sindicato dos Bancários de Itabuna
Horário: 18h
Votação para
aprovação da greve!
Atendendo ao chamado do Comando Nacional, sindicatos dos bancários de todo o
País realizam assembleias, hoje (1º), para
deliberar sobre a proposta apresentada pelos bancos, na última rodada de negociação, no dia 25 de setembro.
A Fenaban ofereceu 5,5% de reajuste
para salários e vales. O índice está muito
abaixo da inflação, que ficou em 9,88%
(INPC) em agosto deste ano, e significa
perda real de 4% para os salários e demais

verbas da categoria. A proposta inclui abono de R$ 2.500,00, não incorporado ao salário. Diante do retrocesso proposto pelos
bancos e do desrespeito apresentado pelos
banqueiros nas mesas de negociações, o
Comando Nacional dos Bancários indica
rejeição da proposta e aprovação de greve
a partir do dia 6 outubro. Por isso, compareçam ao Sindicato hoje, às 18h, para deliberarmos sobre a greve! Exploração não
tem perdão!

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS
ANTECIPADO NO CLUBE

HISTÓRIA MOSTRA: UNIÃO
TRAZ AVANÇOS

O Sindicato está preparando uma festa linda em comemoração ao dia das crianças. O
evento será realizado antecipadamente neste
domingo (04), no clube dos bancários, a partir das 9h. Haverá muitas atividades legais
para a criançada: recreação com muitos jogos e brincadeiras, pula-pula, piscina de bolinha, pintura de rosto, mágicos, palhaços,
cachorro-quente, pipoca, pirulito e muito
mais. Para os papais e mamães de plantão,
haverá a animação da banda Nova Era. Ou
seja, esse domingo é dedicado a toda família
dos bancários. Venha, traga seus filhos, sobrinhos e netos para se divertirem conosco!

Festa das
Crianças

Os bancários têm uma grande história de
mobilização. A campanha salarial unificada
dá força e possibilita avanços. Entre 2004
e 2014, a categoria garantiu aumento real
acumulado de 20,7%.
O ganho não veio de mão beijada. Depois
de rodadas de negociações e propostas rebaixadas, os bancários precisaram paralisar
as atividades por tempo indeterminado para
forçar os bancos a negociarem com respeito. Em 2004, por exemplo, a proposta inicial da Fenaban para o reajuste salarial foi
de 6%, que representaria perda de 0,6%.
Graças à greve, foi possível arrancar reajuste de 8,5%, aumento real de 1,74%.
Alguns anos depois, em 2010, os bancos
ofereceram inicialmente 4,29%, mesmo índice da inflação. Depois de 15 dias de forte
paralisação, mudaram de ideia e o reajuste
conquistado foi de 7,5%, aumento real de
3,09%. Os dados não deixam dúvidas. Os
bancos não cedem com facilidade. É preciso deixar as diferenças de lado e participar
ativamente das mobilizações para garantir
avanços. (O Bancário)
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OS 7 PECADOS DO CAPITAL DISCRIMINAÇÃO
O mundo do trabalho está impregnado por
discriminações de todos os tipos e no setor financeiro não é diferente. Negros, mulheres, pessoas com deficiência (PCDs),
LGBTs encontram dificuldades para progredir na carreira nos bancos, independentemente de mérito e esforço pessoal.
As mulheres, 52,3% da categoria, recebem em média 68% da remuneração dos
homens. Os negros representam 24,7% dos
trabalhadores dos bancos e raramente estão nas funções de chefia. PCDs são 3,6%,
quando a lei determina a proporção de 5%.
Além disso, discriminam clientes, obrigando bancários a fazer barreiras de acesso
às agências: só entra quem tem dinheiro.
Prestação de serviço, função primordial do
setor, fica em último plano.
A categoria repete sem cansar: exploração
não tem perdão!

OUTUBRO ROSA –
LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA
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