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Embates na Conferência Nacional dos Bancários
Os bancários da Bahia e Sergipe, entre
outros participantes de demais estados enfrentarão grandes e duros embates durante a
Conferência Nacional que acontece neste fim
de semana (26 e 27), em Atibaia, São Paulo.
É que os delegados vinculados aos sindicatos
ligados à CUT (Central Única dos Trabalhadores), a grande maioria presente ao evento,
sempre votaram numa proposta rebaixada para
o índice de reajuste nos salários, vencendo os
demais bancários ligados à CTB (Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) e
de outras centrais, que infelizmente ainda é
minoria na conferência.
Para se ter uma ideia, enquanto os bancários da Bahia, Sergipe, Rio, Espírito Santo
e outros estados aprovaram nas respectivas
conferências estaduais, índice de reajuste composto pela inflação do período (agosto/2013
a setembro/2014) mais aumento real de 10%
(dez porcento), a categoria no maior estado

Na Caixa, os gerentes
vão bater ponto
Uma importante conquista do Sindicato dos Bancários da Bahia será estendida em agosto para todo o país. A partir
do dia 1º, os gerentes intermediários da
Caixa vão bater ponto.
Apesar de não acabar com a sobrecarga, a novidade ajuda a coibir a
extrapolação da jornada de trabalho, que
atinge todos os bancários, inclusive os
gerentes. Na Bahia, a norma existe há
alguns anos, depois de intensa batalha
judicial movida pelo SBBA.
A ampliação para todo o Brasil foi
muito comemorada, afinal constantemente os gestores têm de passar do horário e entram pela noite para dar conta de
todas as demandas e no final, não eram
devidamente valorizados.
Dos cargos de gerenciamento,
apenas os gerentes gerais permanecem
sem bater o ponto. Mas, a luta continua.
O movimento para ampliação do
ponto para todo o país foi liderado
pelos Sindicatos e teve também apoio
da FENAG (Federação Nacional das
Associações dos Gestores da Caixa) e
AGECEFs (Associação dos Gestores
da Caixa).
Fonte: O Bancário

do país, São Paulo, aprovou míseros 5% de
aumento real. Um absurdo se levarmos em
consideração a lucratividade dos bancos. Até
parece que os colegas de São Paulo recebem
salários maiores que os bancários do resto do
Brasil.
Mesmo assim, a delegação dos bancários
da Bahia e Sergipe enfrentará mais uma vez
este debate e buscará apoio de outros sindicatos
para fazer valer a vontade da categoria.

Banco do Brasil foi
condenado
A 18ª Vara do Trabalho de Brasília
(DF) decidiu que o Banco do Brasil deve
reintegrar um funcionário demitido menos
de um mês após ter ajuizado uma reclamação trabalhista. Para a magistrada que
julgou a ação, Adriana Zveiter, o trabalhador não pode ser penalizado por recorrer
ao Judiciário para resguardar seus direitos.
A instituição foi condenada, ainda, a
pagar R$ 60 mil de indenização por danos
morais ao trabalhador e a ressarci-lo dos
valores gastos com previdência complementar durante o período de afastamento
do trabalho.

Reunião da Bases/Baneb
Acontece hoje, às 18 horas no
auditório do Sindicato, a reunião com
os associados da Fundação Baneb de
Seguridade Social, para prestar maiores
esclarecimentos acerca da ação movida
pelo Sindicato dos Bancários da Bahia
contra as bases por bitributação.
Participe!

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Amaury
Tarde: Sônia

Fenaban maquia dados sobre
segurança

Além de minimizar a atenção com a
segurança bancária, a Fenaban maquia os
dados sobre ataques. Segundo a Federação
Nacional dos Bancos, até 30 de junho, foram
registrados 186 assaltos em todo o Brasil.
Em 2013, no mesmo período, o número
chegava a 163. Aumento de 23 casos.
Acontece que a estatística, apresentada
durante reunião com representantes dos
trabalhadores, nesta quarta-feira (23/07),
em São Paulo, não contempla explosões,
arrombamentos e saidinhas bancárias. A
sociedade quer o detalhamento dos dados.
Sobre o projeto-piloto de segurança,
implantado, inicialmente, nas agências de
Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes,
o entendimento é de que, com a instalação
de biombos, câmeras e vigilantes, previstas
do plano, houve mudança no modo de agir
das quadrilhas especializadas.
No entanto, é preciso mais. Os bancários propuseram inserção de mais cinco
itens no projeto. As medidas devem ser
estendidas para os PABs (Posto de Atendimento Bancário) e unidades localizadas
em shoppings. Outro ponto é a colocação
de películas de segurança ou blindagem nos
vidros das fachadas.
A proposta ainda inclui o fim da guarda
de chaves pelos funcionários e isenção das
tarifas de TED e DOC. A Fenaban informou
que pretende colocar o plano em prática em
mais duas localidades.
O presidente do Sindicato da Bahia,
Augusto Vasconcelos, que participou da
reunião, explica que a proposição só será
aprovada nos termos da categoria. “Só
aceitaremos se os bancos acatarem nossas
propostas. Queremos, ainda, que haja convergência de esforços entre as empresas e
o poder público”.
Fonte: O Bancário
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