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Financiários rejeitam
proposta e vão à GREVE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA:
LOCAL:

participe!
5 de setembro, às 18h30
Sede do Sindicato Av. Washington Luiz, 140 - Santos

Na quarta rodada de negociação (30/8) dos financiários,
a Fenacrefi continuou com o tom de respostas negativas
às reivindicações da categoria. Diante de mais uma rodada sem avanços, o comando orienta greve. A Assembleia será realizada dia 5/9, na Av.Washington Luiz, 140,
às 18h30.
Na ocasião, foram debatidas quatro cláusulas: contratação dos trabalhadores do ramo financeiro, cumprimento
da licença-paternidade, PLR e parcelamento do adiantamento de férias.
No último dia 2 de agosto, a bancada patronal apresentou a proposta de reajuste de 7,86% para as cláusulas
econômicas (correspondente a 80% do INPC de 9,83%,
referente a junho/2016). Além do índice ser abaixo da
inflação, está muito aquém da reivindicação dos financiários de reposição da inflação, mais 5% de aumento. Por
isso, foi rejeitado pelos representantes dos trabalhadores
na mesma hora.
“Os financiários sobrevivem num estado de exploração
crescente com metas, constante risco de terceirização,
jornadas exaustivas, salários reduzidos, condições de
saúde e trabalho precários”, afirma Vinissio Martins
Clemente, diretor do Sindicato e financiário da Direção.
“Todo o ano a categoria sofre com o impasse de não ter
campanha unificada com a dos bancários e a demora na

apresentação do índice de reajuste salarial. Porque a Fenacrefi espera os números apresentados pela Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban) aos bancários. Porém,
a Campanha Salarial dos Bancários só termina depois
do final de setembro e isso gera uma perda aos financiários”, explica Eneida Koury, Presidente do Sindicato dos
Bancários de Santos e Região.
Negociação dia 23
Na negociação do dia 23/9, vetaram a complementação
para o auxílio doença e o auxílio educação. “Somente
com mobilização conseguiremos avançar. Não podemos
mais ficar calados e ter nossa convenção coletiva desrespeitada com trabalho nos finais de semana como faz a
Crefisa e aumento abaixo da inflação”, finaliza Vinissio
Clemente, que esteve presente na negociação.
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Crise econômica não é desculpa
Já virou discurso padrão. Na hora
das negociações com os trabalha-

dores, a crise financeira vira protagonista no discurso dos patrões.
O papo é furado não só pelo fato
de as altas taxas de juros cobradas
pelo sistema financeiro serem as
verdadeiras vilãs da economia
ou de que a crise econômica, na
realidade é política e foi forjada
por parte da elite brasileira.
Mas também porque, graças
ao aumento das taxas, as
grandes financeiras
têm apresentado
crescimento em
suas receitas
mesmo em
um cená-

rio de queda livre na concessão
de financiamentos. Enquanto o
crédito acumula retração de 4,4%
nos últimos 12 meses, a margem
nas operações aumentou 4,2% no
segundo trimestre em relação ao
mesmo período do ano anterior,
para R$ 31,7 bilhões.
Vamos exigir mais contratações,
saúde, condições de trabalho,
igualdade de oportunidades e lutar
contra a terceirização. Temos reivindicado campanha salarial unificada com a dos bancários. Entretanto, para pressionar a Fenacrefi,
os financiários precisam demonstrar união e força para lutar.
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Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Santos e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 58.249.871/0001-23, Registro sindical nº L003P011A1941 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em financeiras, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que
se realizará no dia 05/09/2016, às 17h30, em primeira convocação, e às 18h30, em segunda convocação, no endereço à Av. Washington Luiz, 140, Encruzilhada, Santos, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta apresentada pela Fenacrefi - Federação Interestadual das Instituições
de Crédito, Financiamento e Investimento, durante as quatro rodadas de negociações realizadas, em relação à pauta de
reivindicações entregue em 14/06/2016;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades por prazo indeterminado a partir da 00h00 do dia 08/09/2016;
Santos, 1 de setembro de 2016.
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