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HOJE TEM NEGOCIAÇÃO COM A FENABAN
O Comando Nacional dos Bancários
senta hoje (28) à mesa com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) para iniciar
as discussões da pauta de reivindicações da
categoria.
Entre os pontos, manutenção dos direitos
da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho),
garantia de emprego – foram eliminados
2.675 postos de trabalho em cinco meses –,
PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
e reajuste salarial que reponha as perdas da
inflação e garanta 5% de aumento real para
salários e demais verbas.
Na semana ainda tem negociação do Banco do Brasil. O encontro é amanhã (29/06),
em São Paulo. Os funcionários colocam em

discussão a abrangência do acordo aditivo, a defesa da Cassi, fortalecimento do
BB enquanto empresa pública e calendário de negociação.
Até o momento, a Caixa não se manifestou para marcar a primeira negociação
com os empregados. A pauta foi entregue no último dia 13.
Fonte: SBBA

PRESIDENTES DE BANCOS GANHAM MILHÕES EXPLORANDO
A disparidade entre as realidades salariais no Brasil são imensas. Uma parcela mínima concentra renda cada vez
mais alta. Mesmo assim, paga impostos
menores, contribuem pouco ou quase
nada para o crescimento econômico do
país, inclusive puxam para baixo, com
demissões, retirada de direitos dentre
outros fatores injustificáveis.
Veja o salário dos presidentes
de alguns bancos: do Itaú, ganha
R$ 40.918.000,00 por ano (R$
3.409.833,33 por mês); Bradesco: embolsa R$ 15.952.500,00 por
ano (R$ 1.329.375,00 por mês); no
Santander por ano o presidente ganha R$ 29.985.549,15 (por mês R$
2.248.795,76). A máxima “poucos com
muito e muitos com pouco” é a realida-

de do Brasil.
A divulgação dos valores só foi possível porque caiu a liminar de 2010 que permitia a dezenas de empresas omitirem os valores de salários
dos presidentes. A CVM (Comissão de Valores
Mobiliários) determinou a divulgação com base
na decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região.
A liminar foi obtida na época pelo IBEF (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças), sob
a justificativa de representar risco à segurança e
violação da privacidade. (SBBA)

AMANHÃ TEM FORRÓ EM COARACI

Amanhã tem a última edição deste ano do Forró
de Cabo a Rabo – O arrasta-pé dos bancários, que
será realizado na próxima sexta-feira (29), a partir
das 20h, na AABB.
A atração musical fica por conta da banda Xô
te amar.
Esperamos a presença de todos!

CAMPANHA NACIONAL

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: PAULINHO
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