Edição 954 | 23 a 26 de julho de 2018

8
1
0
2
L
A
I
R
A
L
A
S
CAMPANHA

Fenaban
enrola
e não assina pré-acordo na
2ª rodada de negociação
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Ultratividade: VR, VA, PLR, Saúde e outros
direitos não estão garantidos, pág. 3

Assembleia do Balanço 2017, pág. 2
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Campanha Salarial 2018

A greve é fundamental para você defender o emprego!
Lucros e demissões nas alturas
A lucratividade do setor bancário é a mais elevada
de todos os setores da economia brasileira:
1 Apenas nos três primeiros meses do ano, os
cinco maiores bancos (Itaú, Bradesco, Santander,
BB e Caixa) já lucraram R$20,6 bi, aumento de
20,4% na comparação com o primeiro trimestre
de 2017;
2 Em todo ano passado, os lucros desses cinco
bancos cresceram 33,5% em relação a 2016. Eles
lucraram juntos R$ 77,4 bilhões.

Os bancos estão aumentando
seus lucros com redução de
estrutura física e cobrança de
tarifas dos clientes:
1 Quase 600 agências foram fechadas em 12
meses;
2 Redução de empregos com mais de 13 mil
postos de trabalho cortados em 12 meses;
3 Desde 2016, os bancos já eliminaram mais de
40 mil postos de trabalho. Defesa do emprego é
algo central nesta Campanha;

EXPEDIENTE

4 Em 2017, por exemplo, os aumentos no valor
de tarifas bancárias foram três vezes maiores que
a inflação geral do país.
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Assembleia Geral
Ordinária
Data:

26 de julho, 19h
Local:
Av. Washington Luiz, 140
A diretoria do Sindicato convoca todos
os bancários da Baixada Santista para
a Assembleia Geral Extraordinária dia
26/07/2018, às 19h, Av. Washington Luiz,
140, em Santos para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
a) leitura, discussão e aprovação da ata da
assembleia anterior;
b) leitura, discussão e aprovação ou não por
escrutínio secreto do Balanço de 2017, com
o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Fenaban não assina novamente
pré-acordo, mas define calendário
Dia 12/7, foi realizada a 2ª rodada de negociação da Campanha Nacional Unificada
2018, entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban), que não assinou novamente o
pré-acordo para garantir a validade da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) anterior
após 31 de agosto, um dos principais pontos
da Campanha.
Com o fim da ULTRATIVIDADE, princípio
que garantia a validade de um acordo coletivo até a assinatura de outro, os bancários não
têm garantidos, por exemplo, VA, VR, plano
de saúde, PLR e outros direitos da CCT de-

O que é
ultratividade?

pois de 1º de setembro (data base).
Porém, definiu-se o
calendário das próximas mesas. A terceira
rodada foi dia 19 de
julho e debateu saúde
e condições de trabalho, as próximas
serão em 25 de julho,
sobre emprego, e no
dia 1º de agosto serão
discutidas as cláusulas econômicas.

Todos os direitos estão em perigo!

A ultratividade era a aplicação de uma norma que foi revogada pela reforma trabalhista
de Temer (Lei 13.467/2017). Ou seja, se uma
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) perde
a vigência e não é assinado um novo acordo, os
trabalhadores deixam de ter direito às conquistas

que estavam estabelecidas na Convenção.

11.291. Em sua maioria gerentes que a Reforma
Trabalhista retira seus direitos e os desampara com
a possibilidade de contratos individuais regidos
pelos patrões;

5 Garantia de empregos;

Por exemplo, a CCT dos Bancários tem vigência
até 31 de agosto. Se não for assinado um novo
acordo até esta data, a partir de 1º de setembro
(data base) os bancários perdem seus direitos.

c) Referendo à admissão e demissão de
funcionários no ano de 2017.
Santos, 23 de julho de 2018
ENEIDA FIGUEIREDO KOURY
Presidente

Curta nossa página no Facebook:

facebook.com/santosbancarios

Reivindicações
dos Bancários:
1 Sem distinção, todos os bancários devem estar
protegidos pela Convenção Coletiva, inclusive
quem tem ensino superior e ganha a partir de duas
vezes o teto de benefícios do INSS, hoje em R$

2 Não utilização de contrato temporário e terceirização;
3 Reajuste acima da inflação para salários e demais
verbas;
4 PLR maior;

6 Defesa dos bancos públicos;
7 Defesa da democracia, reforçando para a categoria a importância de se eleger candidatos, tanto para
executivos quanto legislativos, comprometidos com
a revogação das medidas nefastas de Temer, como
a “reforma” trabalhista, a terceirização irrestrita e a
Emenda Constitucional do Teto (Emenda 95/2016),
que congelou por 20 anos investimentos em áreas
fundamentais como educação e saúde.
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Vivemos num país tomado por um
golpe contra a classe trabalhadora

bancários

O que é preciso para defender nossos direitos?
1 Greve forte e solidária pela manutenção dos
direitos, empregos, melhoria dos salários e PLR;

3 Adesão maciça da gerência à GREVE;

5 Os bancários devem se manter
atentos, mobilizados para participar
dos atos promovidos pelo sindicato.
Toda atenção nessa Campanha Nacional Unificada é necessária.

Em defesa do BB e Caixa
Precisamos de greve forte contra a privatização e pelos
nossos direitos e empregos
Mais do que nunca, a luta dos bancários em defender a Caixa e o BB
contra a privatização se funde à de toda a sociedade, em defesa dessas
instituições fundamentais para o Brasil.
Além de prestarem atendimento em várias regiões do país onde os
privados não têm interesse em operar, são esses bancos os responsáveis
pela concessão de crédito que fomenta a economia nacional.
Sai do BB, por exemplo, 60% do crédito agrícola para as plantações
brasileiras. Na Caixa, 69,14% do crédito habitacional, que realiza o
sonho da casa própria, além de criar milhares de empregos.
Enfraquecer essas e outras empresas públicas como a Eletrobras e
Petrobras é enfraquecer a categoria bancária, o Brasil e nossa soberania.

Paulo Pinto

2 Unificação total da categoria (privados, BB e
Caixa) para fortalecer as negociações;

4 Fortalecimento do Sindicato.

Mobilização e fortalecimento do Sindicato é essencial

O Sindicato é
você, fortaleça!
1 Objetivo do fim do Imposto Sindical é
colocar a categoria contra seu sindicato
e desequilibrá-lo financeiramente para
que não consiga organizar manifestações, greves e defender os bancários;
2 Abre caminho para Fenaban suprimir direitos que a reforma tornou
disponível de negociação como o do fim da PLR, rebaixar salários,
aumentar jornada, por fim aos planos de saúde subsidiados;
3 É quase impossível a luta por direitos de forma individual, a coletividade é essencial aos trabalhadores e realizada pelo sindicato;
4 A reforma no que foi relativa à contribuição sindical é um grave
atentado ao trabalhador;

DIA DO BANCÁRIO

21 FESTA
DO CHOPE
A

31 DE AGOSTO
21H AS 2H CLUBE VASCO DA GAMA

R$ 60
CONVITE

