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Depois da “Reforma”
já surgem os PDVs
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20ª Festa do Chope, pág. 2

Dieese prevê reajustes abaixo da
inflação em 2017, pág. 3
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Plenárias sobre as reestruturações e PDV da Caixa e BB
O Sindicato convida a categoria a participar da
plenária, na Av. Washington Luiz, 140, Santos/
SP, para esclarecimentos acerca das últimas
mudanças empreendidas com a Reforma Trabalhista, PDVE da CEF e reestruturação CEF
e BB. A plenária será conduzida pelo advogado Rogério Ferreira Borges, chefe do Departamento Jurídico do Sindicato, Consultor

Jurídico da FENAG - Federação Nacional das
Associações de Gestores da Caixa Econômica
Federal, Consultor Jurídico das AGECEF SP,
DF, RJ, SC, AL, ES e RN, consultor Jurídico
do Sindicato dos Bancários de Alagoas e consultor Jurídico do SEEC Pernambuco.
Compareçam!

CAIXA
BB

 09/08/17
 19h30

 10/08/17
 19h30

Aprovarado o desmonte das Leis trabalhistas surgem PDVs
Logo após a aprovação da Reforma Trabalhista
pelo Senado, o Bradesco pela primeira vez na
história e Caixa Econômica lançaram Planos
de Demissões Voluntárias (PDVs). Cuidado
com o canto da sereia chamado PDV.
Por exemplo, parece uma maravilha ganhar
dez salários e seus direitos juntos, mas eles
terminam em alguns anos. E depois? Como
vai pagar os planos de saúde, odontológico, o
INSS, sustentar a casa, sobreviver?

Existe um único caminho
A sindicalização e o fortalecimento do seu Sindicato é a única saída contra o rebaixamento
de salários, retirada de direitos, precarização
das condições de trabalho e o desemprego.
“Nossa categoria é ainda uma das poucas com
um Acordo Coletivo Nacional, que garante
uma negociação forte junto ao patrão. Que
pressiona e faz greve nacional. Não caia no
canto da sereia, procure o Sindicato e denuncie

pressão para PDVs, assédios, precarização de
condições de trabalho e etc”, afirma Eneida
Koury, Presidente do Sindicato dos Bancários
de Santos e Região.
Todas as verbas, sejam mensalidades e descontos assistenciais, garantem o corpo jurídico,
dentistas, gasolina para deslocamento, carros,
funcionários para atendimento, jornais, cartazes, site, whatsapp para denunciar os maus
tratos e proteger os bancários e bancárias.

20ª Festa do Chope é dia 25/8 no Vasco da Gama
A 20ª Festa do Chope – para comemorar o
Dia do Bancário (28 de Agosto) será dia 25/8
(sexta-feira), no Clube Vasco da Gama, das
21h às 2h, na Av. Saldanha da Gama, 33/35,
na Ponta da Praia, em Santos. O chope é
Brahma e o som da Banda MP Black, que
traz repertórios de MPB, POP Rock, Reggae,
Samba-Rock, além de clássicos do samba.

serviço de restaurante com porções e outros
petiscos pagos a parte. Ainda não é sócio?
Sindicalize-se! Você poderá garantir o seu
convite por meio dos diretores ou na sede do

Sindicato, que fica na Avenida Washington
Luiz, 140, Encruzilhada, Santos. O telefone
é 3202-1670. Lembrando que o número de
convites é limitado.

Sindicalizado(a) leva 1 acompanhante

EXPEDIENTE

O convite para a festa custa R$ 60,00. Quem
é sindicalizado tem a vantagem de poder
levar um(a) acompanhante, além de ganhar
uma caneca da festa. Não são permitidas as
entradas de menores de 18 anos, alimentos e
outras bebidas. Além do chope, também estão
incluídos água e refrigerante grátis. Haverá
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Com luta Bancários recebem acima da inflação
Um bom exemplo foi a maior greve nacional de
31 dias já realizada, em 2016. A proposta inicial
da Federação Nacional dos Bancos – Fenabande 6,5% e abono de R$ 3 mil, índice rebaixado,
que não chegava nem perto da inflação medida
pelo INPC de 9,62%.
Foram 10 negociações e muita resistência para
os bancos proporem 8%, mais abono de R$
3.500,00, além de reposição integral da inflação
(INPC/IBGE), mais 1% de aumento (até então
era de 0,5%) em 2017, para os salários e todas
as verbas, propondo acordo por dois anos.
A luta garantiu o aumento acima da inflação este ano e todos os direitos contidos no
Acordo Coletivo por mais um ano, diante
dos reajustes zero ou abaixo da inflação que
outras categorias estão amargando, além da
flexibilização e retirada de direitos da CLT,
com a aprovação da Reforma Trabalhista.

Em 2016, apenas 0,7% das categorias receberam mais de 1% acima da inflação. Este ano o índice será menor

Retrocessos causadors por conta da política econômica criada para dar mais lucros aos patrões,

acentuada pelo golpista Temer e o seu ministro
da Fazenda e ex-banqueiro, Henrique Meirelles.

Dieese diz que este ano trabalhadores devem
ter reajustes abaixo da inflação
O ano de 2017 deve ser muito ruim para as
negociações salariais das diversas categorias de
trabalhadores, além da expectativa de pico do
desemprego e da continuidade da crise política
e institucional. A tendência é a de que o desemprego atinja o ápice em março, com 12,7%, mas
essa projeção pode ser
ainda pior.
Em 2016, ano em que
a taxa de desemprego
alcançou os dois dígitos
pela primeira vez na série
histórica iniciada em 2012
da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios
- Contínua (Pnad - Contínua), a parcela de reajustes
abaixo da inflação atingiu
50% das negociações no
acumulado do ano até outubro. O dado é do projeto
Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), que

também mostra que, em outubro de 2015, essa
proporção estava em 20% e, no mesmo mês de
2014, a fatia era de cerca de 5%.
De acordo com o Balanço das Negociações
dos Reajustes Salariais do 1º semestre de 2016

do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (DIEESE), apenas
24% das unidades de negociação analisadas
conquistaram ganhos reais nos salários, sendo
que somente 0,7% dos reajustes reais foram
acima de 1%.
Para 2017, a expectativa
do DIEESE também não
é otimista. “O mais certo
é que a economia não
se recupere em 2017. E,
mesmo que o PIB cresça
1%, será sobre uma base
deprimida. E ainda tem
toda incerteza em relação
ao governo que pode deteriorar esse quadro. Assim,
é difícil imaginar reajustes acima da inflação em
2017”, afirmou José Silvestre, diretor de relações
sindicais do DIEESE.
Fonte: Brasil 247
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Os golpes atacam os trabalhadores
1. O golpe de 64 não foi contra o comunismo.
Essa foi a desculpa, para mobilizar a classe
média e desestabilizar o governo.
2. O golpe de 64 tinha uma pauta econômica,
cuja implantação não seria possível em um
ambiente de normalidade democrática......
Os mesmo objetivos de 1964
1. O golpe de 2016 não foi contra a corrupção.
Essa foi a desculpa, para mobilizar a classe
média e desestabilizar o governo.
2. O golpe de 2016 tem uma pauta econômica,
cuja implantação não seria possível em um
ambiente de normalidade democrática.
3. Antes de 2016, o salário mínimo estava com
um elevado poder de compra, a desigualdade
vinha caindo após 14 anos de governos “populistas” e a mobilização social por novos direitos e mais democracia era crescente.
4. Após o golpe, abriu-se a caixa de maldades
contra o povo brasileiro, especialmente os mais
pobres, implantando-se com força a agenda
neoliberal:
a) reforma trabalhista, que vai precarizar as relações de trabalho e provocar arrocho salarial;
b) a reforma previdenciária, que irá desassistir
os mais vulneráveis (viúvas, trabalhadores rurais, trabalhadores de baixa renda), ao mesmo
tempo abrirá um lucrativo mercado para o
capital financeiro;

c) o Estado Mínimo para os pobres, e Máximo para a elite: o retorno das privatizações, a
redução do orçamento para as políticas sociais
e a consequente precarização dos serviços
públicos.
5. Estas medidas já estão levando à ampliação
do exército industrial de reserva à disposição
da elite nacional: pessoas pobres disponíveis
a vender sua força de trabalho por salários
miseráveis para não morrer de fome. O fenômeno cresce a olho nu: desemprego crescente,
mais gente nas ruas pedindo esmola, crianças
vendendo nos sinais. O aumento da pobreza
amplia a riqueza dos mais ricos. Os pobres
pagam a conta da crise.
6. Como em 1964, a repressão política, a censura, a prisão e criminalização de lideranças
populares, a perseguição a sindicatos e movimentos sociais não é o objetivo central do
golpe, mas um elemento indispensável para
desarticular a resistência e garantir a implantação da pauta econômica antipopular.
7. O golpe de 2016 foi um “grande acordo nacional”, com “supremo, com tudo”, que deixou
de fora as camadas populares. A previsão é ter
eleições diretas em 2018. Vão acontecer?
8. Quanto tempo até as pessoas começarem a
descortinar os acontecimentos de hoje? Continua não havendo outro caminho, a não ser
lutar e resistir.
(Por Marcelo Mascarenha - via Facebook)

O governo quer enfraquecer Sindicatos,
não entre nessa!
Precisamos de um Sindicato forte para
resistir e defender os interesses dos bancários e bancárias contra os futuros ataques
aos direitos trabalhistas, as demissões e o
fim da aposentadoria. Você precisa mais do
que nunca fortalecer seu sindicato e manter
o apoio de um corpo jurídico com mais de
dez advogados e toda a estrutura para fiscalizar as condições de trabalho da categoria
nas agências das nove cidades da base. Com

a flexibilização e retirada de direitos pela
Reforma Trabalhista, esta fiscalização e a
luta na justiça pelos seus direitos vão ser triplicadas! Porque não temos mais a cobertura total da CLT.
Lute pelos seus direitos, por maiores
salários e benefícios. Não se oponha ao
desconto assistencial, ele dá fôlego para
organizar as lutas da categoria.

Defenda-se, mobilize-se ao lado do Sindicato!

bancários

AVISO DE
DESCONTO
ASSISTENCIAL
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS E FINANCIÁRIOS
DE SANTOS E REGIÃO, por sua
presidente, avisa a todos os bancários beneficiados com a celebração da Convenção Coletiva de
Trabalho, válida por 2 (dois) anos,
de 2016/2018, empregados estabelecidos na base territorial deste
sindicato, que poderão exercer o
seu direito de oposição ao desconto assistencial, em razão do reajuste automático dos salários em
01/09/2017. Desconto esse definido em Assembleia Geral da categoria, realizada no dia 06/10/2016,
no percentual de 2% (dois por
cento), sobre o salário bruto já
reajustado no mês de setembro
de 2017 mediante entrega de requerimento manuscrito, onde deve
constar o nome, qualificação, número da CTPS e nome da empresa
em que trabalha, devendo requerimento ser entregue pelo próprio
interessado, pessoalmente, nos
períodos de 02/08 a 11/08/2017, na
sede do Sindicato, com endereço
à Av. Washington Luiz, 140, em
Santos, nos seguintes horários: de
segunda à sexta das 08h às 18h
e no sábado dia 05/08/2017, das
8h às 12h.
Santos, 02 de agosto de 2017.
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
Presidente

IMPORTANTE: o desconto é sobre
o salário bruto, não incide sobre
qualquer outra verba, como PLR!

