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É hoje: Confraternização da Campanha Salarial 2014
Está tudo beleza para a festa mais
aguardada do ano: A Confraternização
da Campanha Salarial 2014. A banda
Pastilhas Coloridas irá tocar o melhor
da MPB. Já o DJ Nadinho, comandará
a festa com uma viagem no tempo e no
espaço com o melhor da música nacional e internacional na pista de dança.

Chegou a hora de celebrar as conquistas da campanha que mobilizou os bancários em Itabuna e em todo país. Lembrando que cada bancário tem direito a
levar um acompanhante. Você não pode
ficar de fora dessa festa, afinal, “Bancário consciente: luta, conquista e comemora!!!”

Confraternização da Campanha Salarial 2014
Local: Maison Marie
Data: 23 de Outubro
Horário: A partir das 19h30

Bancario consciente: Luta, conquista e comemora!!!
´

Banda Pastilhas Coloridas
&
Dj Nadinho
~

Voce^ nao pode perder!!!

Dia 30 tem mesa permanente
na Caixa
Finalizada a campanha salarial 2014,
os empregados da Caixa voltam a se
reunir com o banco nas mesas permanentes. No próximo dia 30, em Brasília, o tema da reunião é a incorporação
do REB ao Novo plano.
Como assinado no novo aditivo, a
instituição financeira deve apresentar
à mesa a metodologia realizada pelo
grupo tripartite (Funcef, Caixa e Previ)
sobre a incorporação do REB.
A demanda é antiga e merece celeridade na solução. Antes do encontro, os
empregados preparam as estratégias do
debate, na sede da Fenae (Federação
Nacional das Associações do Pessoal
da Caixa). Tudo para fortalecer o discurso para garantir mais avanços para
os bancários.
Fonte: O Bancário

Sepultamento de José Souza hoje
O corpo de José Souza de Jesus, presidente do Sindicato dos Bancários de
Sergipe (Seeb/SE), será sepultado hoje
(23), às 16h, no Cemitério Colina da
Saudade, em Aracaju.
O velório acontece primeiro na sede
do Seeb/SE e depois segue em cortejo
guiado pelo carro do Corpo de Bombeiros até o bairro de Jabotiana, onde fica o
cemitério. Com apenas 56 anos, Souza
deixa esposa e dois filhos e um histórico de combatividade no movimento
sindical desde 1979, quando ingressou
no BB.
Souza foi diretor da CTB - Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, membro da Executiva Nacional dos
Funcionários do BB, membro do Conselho Deliberativo da Previ e participante
ativo da Feeb (Federação dos Bancários
da Bahia e Sergipe), além de militante
dirigente do PCdoB.

Expectativa para a reunião
do Santander
Os funcionários do Santander estão
ansiosos para a quarta rodada de negociação com o banco. No encontro,
que acontece hoje (23), em São Paulo,
a expectativa é que seja apresentada
uma nova proposta.
No início das conversações, o Santander garantiu a manutenção do
aditivo com adequações. Na terceira
reunião, no entanto, não trouxe novidades. Apenas entregou uma nova redação para cinco cláusulas do acordo
em vigor.
A organização financeira também
ficou de levar para negociação desta
quinta-feira (23), o novo coordenador
da área médica do banco para explicar
a denúncia sobre o controle nos exames médicos para a caracterização do
funcionário como inapto.
No último encontro, inclusive, no dia
14 deste mês, o diretor do Sindicato da
Bahia, Adelmo Andrade, apresentou
áudio com depoimentos de bancários
afastados confirmando a prática.
Além disso, já foi entregue ao banco
um formulário de “prontuário clínico”
da empresa Micelli Soluções em Saúde
Empresarial, responsável por realizar
os exames, como os periódicos e os de
retorno ao trabalho. No documento, há
um espaço onde consta o “fluxo para
inaptidão”. Lá, o médico examinador
deve “contatar antecipadamente o médico coordenador para conclusão”.
Fonte: O Bancário

Reclamações, dúvidas e
elogios enviem para o email:
imprensa@bancariositabuna.com Aguardamos sua opinião!

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

Caminhada e corrida dos bancários dia 23.11. Não percam!
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Reflexao Classista
PSDB NO PODER: GANHO REAL DE HOJE CONTRASTA COM DEMISSÃO E
ARROCHO DO FINAL DOS ANOS 90

Uma informação que vale mais do que mil palavras. Entre 1995 e 2003, os bancários viram seus salários
ficarem 8,6% menores em relação à inflação. Nos duros anos do governo de Fernando Henrique Cardoso
(PSDB), a situação para os trabalhadores dos bancos públicos era ainda pior: a perda real no período foi de
36,3% no Banco do Brasil e de 40% na Caixa Federal (veja tabelas abaixo).
Quem não era bancário naquela época, talvez nem se lembre de como era difícil. O governo do PSDB não
respeitava os representantes dos trabalhadores, não negociava. E ainda havia o desemprego, altíssimo, a
desmobilizar a luta da categoria. Com a eleição de um presidente da República oriundo da classe trabalhadora, a relação foi totalmente alterada. Além do respeito ao movimento sindical, que negocia pela categoria, o aumento do nível de emprego virou a história. O número de bancários, por exemplo, que havia caído
30,3% no Brasil entre 1994 e 2002, subiu 28% de 2003 a 2013. Os bancários voltaram a se organizar em
torno do Sindicato e isso aconteceu com todas as categorias profissionais. Os movimentos de massa foram
retomados e o resultado foi bom para toda a sociedade: mais salários, renda e empregos para todos.
Entre 2004 e 2014, os empregados dos bancos privados acumularam ganhos reais, acima da inflação, de
20,7%. Nos públicos, esses aumentos reais somaram 21,3%. O Sistema Financeiro Nacional também saiu
enfraquecido desses tempos. Além das privatizações que eram o mote do governo de orientação neoliberal
do PSDB/DEM/PPS, a abertura de mercado levou à quebra e fechamento de dezenas de instituições nacionais. Em 1990 havia 174 bancos privados brasileiros. Esse número foi caindo até chegar a 105 no ano
2000 e aos atuais 87. Os públicos federais e estaduais foram reduzidos a menos da metade: eram 34 em
1990, passaram a 17 em 2000, chegando às atuais 11 instituições. Por outro lado, a presença dos privados
estrangeiros no país aumentou 244%: de 18 em 1990 para 70 em 2000 até os atuais 62 bancos.
Retroceder jamais. Avante Brasil!!! Fonte: Seeb São Paulo via Contraf

