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Conferência Interestadual dias 19 e 20
Neste ﬁm de semana, os bancários da
Bahia e Sergipe se reúnem, no hotel Portobello, em Salvador, na Conferência Interestadual, etapa fundamental da campanha
salarial.
A conferência é um dos momentos mais
importantes para os bancários. Durante as
discussões são deﬁnidas as reivindicações,
construídas com a opinião e a participação
efetiva dos bancários.
A programação deste ano inclui a agenda
política dos trabalhadores, emprego, remuneração, resultado da consulta dos bancários e
a estratégia da campanha salarial. O evento
começa sábado (19/07), às 8h.
Sábado (19/07) - 8h – Credenciamento
9h – Abertura: Conjuntura - Agenda Política
da Classe Trabalhadora
10h30 – Debate
12h – Almoço
14h – Emprego/Remuneração e Resultado
da Consulta dos Bancários
14h30 – Estratégia e pauta da Campanha

Hoje tem negociação com a
Fenacreﬁ
Os ﬁnanciários abrem, hoje (16/07),
o ciclo de negociações com a Fenacreﬁ
(Federação das Financeiras). Entre as
reivindicações da campanha salarial deste
ano, a aplicação imediata de 6,07% nos
salários e verbas, além da implantação da
PLR (Participação nos Lucros e Resultados) adicional.
Outras cláusulas serão debatidas. Destaque para a ampliação do vale-cultura,
combate ao assédio moral, assinatura do
acordo com os ﬁnanciários de todo o país,
atualmente apenas parte dos trabalhadores
tem direito aos itens da convenção coletiva.
Ainda na pauta, unificação da data-base com a dos bancários, ou seja, 1º
de setembro, e a garantia do salário ao
empregado que estiver doente e que tenha
o benefício indeferido ou que, mesmo sem
condições de retornar as atividades, tenha
alta médica previdenciária. Os ﬁnanciários esperam que, neste ano, as empresas
tenham compromisso nas negociações.
Fonte: O bancário

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Ronaldo
Tarde: Ricardo

Todos os bancários devem participar e
contribuir para a construção da pauta. Quanto
maior a participação, mais democrática é a
conferência.
Fonte: O Bancário
Salarial
15h – Debate
18h30 – Confraternização
Domingo – (20/07) - 09h – Plenária Final:
Calendário de Mobilização e Eleição dos Delegados para 16ª Conferência Nacional dos Bancários
12h30 – Almoço

NOTA DE PESAR
É com pesar que comunicamos o falecimento do bancário Enault Figueiredo
da Rocha Filho. Funcionário do Banco
Mercantil do Brasil, Enault trabalhou na
nossa base sindical e atualmente estava
lotado na cidade de Aracaju..
A diretoria do Sindicato se solidariza
com amigos e familiares.

Pesquisa mostra mudanças no
cenário econômico da “classe C”
De acordo com a pesquisa “Faces da Classe
Média”, realizada recentemente pela Serasa
Experian e pelo Instituto Data Popular, a “classe C” é composta, atualmente, por 108 milhões
de pessoas. Comparando com uma nação, este
público equivale a 12ª nação mais populosa do
planeta, à frente da Alemanha e França.
Em 2013, a população da “Classe Média”
movimentou R$ 1,17 trilhão em compras e
58% do crédito no Brasil, o que representaria
a 18ª nação em consumo.
Segundo os dados da análise, a maior parte
desta faixa econômica está no Sudeste (43%),
Nordeste (26%), Sul (15%) e Centro-oeste e
Norte (8%).
Fonte: Monitor Mercantil

Débitos não autorizados lideram
reclamações de clientes bancários
O débito em conta não autorizado
continua sendo a principal reclamação de
clientes contra as instituições ﬁnanceiras,
registrada no Banco Central (BC). Em
junho, essas reclamações chegaram a 299,
com redução em relação a maio (382).
No total, o BC recebeu no mês passado 1.748 reclamações de correntistas
consideradas procedentes, com redução
de 7,76% em relação a maio e 27,35% na
comparação com junho de 2013.
Em segundo lugar na lista de principais reclamações está a restrição à
portabilidade de crédito consignado, com
160 casos. Em seguida está a cobrança de
tarifa por serviço não contratado (141).
No ranking de reclamações com resultado ponderado pelo número de clientes
por instituição, Santander lidera a lista,
com 316 casos. Em seguida vem HSBC
(64), Banrisul (21), Itaú (209) e Banco do
Brasil (275). Essa lista é dos bancos com
mais de 1 milhão de clientes.
Nos bancos com menos de 1 milhão
de correntistas, a liderança em número de
reclamações é do BMG (195), seguido
por BNP Paribas (22), J. Malucelli (13),
PanAmericano (26) e Banco Fibra (8).
A insatisfação com serviços e produtos oferecidos por instituições ﬁnanceiras
pode ser registrada no BC e as reclamações ajudam na ﬁscalização e regulação
do Sistema Financeiro Nacional. Entretanto, o BC recomenda que a reclamação
seja registrada, primeiramente, nos locais
onde o atendimento foi prestado ou no
serviço de atendimento ao consumidor
(SAC) da instituição ﬁnanceira.
Se o problema não for resolvido, o
cidadão pode ainda recorrer à ouvidoria
da instituição ﬁnanceira, que terá prazo máximo de 15 dias para apresentar
resposta. Os clientes bancários também
podem buscar atendimento no Procon e
recorrer à Justiça.
Fonte; Agencia Brasil
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