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BrADeSCo

O

Campanha de Valorização na mira

s bancários do Bradesco
de todo o país estão em
Campanha pela Valorização dos Funcionários. Como parte
das atividades, os trabalhadores
estão recebendo o jornal Raios
Estadual SP, estão acontecendo
reuniões nas agências e até paralisações em locais específicos. “Organizados nacionalmente, conseguimos estabelecer um calendário
para discussão de nossa pauta”, informa Fátima Ribeiro, funcionária
do banco e diretora do Sindicato.
“Esperamos que nossa mobilização resulte em ações efetivas
da direção do banco em resolver
os problemas”, finaliza Fátima.

Justiça manda Bradesco reintegrar
funcionária após 16 anos

A funcionária C.M.F. foi demitida injustamente em maio de 1996. A bancária, na
época com 10 anos de banco, não se conformou com a demissão e foi atrás dos seus
direitos: procurou o Sindicato que de imediato orientou-a a entrar com abertura de
CAT- Comunicado de Acidente de Trabalho.
Diante do histórico de doença profissional
diagnosticado pelo médico, entrou com ação
pedindo o reconhecimento pelo banco da
doença e consequentemente a reintegração
ao quadro de funcionário da agência, que
ocorreu em 15.03.2013. O Sindicato parabeniza a bancária, e orienta todos os trabalhadores que se sentirem injustiçados no local
de trabalho, a procurarem os seus direitos.

Cultural / Convênio
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CAMPANHA NACIoNAL 2013

organização entre Federação e
Sindicatos já começou

E

mbora a data base da categoria seja em setembro, as discussões para organização da Campanha Nacional dos Bancários já começou.
Desde a segunda quinzena de maio, a Federação dos
Bancários de São Paulo – Fetec SP, filiada à Cut, vêm
realizando reuniões com as diretorias dos Sindicatos
do estado (ver calendário), visando uma Campanha
cada vez melhor e mais organizada.

Construção da luta tem
que ter a participação do
bancário

“Há anos nosso movimento é pautado pela democracia, possibilitando ao bancário a chance de opinar e
efetivamente conduzir também a Campanha”, ressalta
Jessé Costa, presidente do Sindicato. “É de fundamental importância que o bancário responda a Consulta encartada no jornal, pois é ele que, com a ajuda do Sindicato, irá lutar por aquilo que acha justo”, destaca Jessé.

Participe

Participar é fácil: responda a Consulta da página 3
(se não quiser estragar o jornal pode tirar cópia) e envie por uma das seguintes alternativas: entregue para
um diretor do Sindicato, mande por fax (2440-7888
ramal 114) ou escaneie e envie para secretariageral@
bangnet.com.br. O prazo é até dia 06 de junho e os
resultados irão nortear os debates dos Encontros da
Categoria (conforme calendário).
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Congresso CEF:
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reuniões da Federação
com os Sindicatos

20/05 - Catanduva
21/05 - Presidente Prudente
21/05 - Assis
22/05 - Barretos
23/05 - Araraquara
27/05 - Jundiaí
27/05 - Bragança Paulista

28/05 - Guarulhos
29/05 - Limeira
03/06 - Taubaté
04/06 - Mogi
05/06 - ABC
06/06 - Registro

Calendário Geral da Campanha
20 de maio a 06 de junho – Visitas aos sindicatos
15 de junho a 6 de julho – Conferencias regionais
13 de julho – Conferencia estadual
19 a 21 de julho – Conferencia nacional

HSBC: Bancários
aprovam minuta
específica
Página 2

Bradesco: Campanha
de Valorização na mira
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BB
nós aqui nesse congresso temos por tema
preservar as conquistas e lutar por mais”.
Disse ainda: “Diante de talvez a maior
crise já vivida pelo capitalismo, o que nos
leva a crer que podemos lutar por mais
direitos trabalhistas?” A resposta foi um
alento às nossas lutas, pois, segundo Clemente, as políticas econômicas e sociais
adotadas por esse governo - muito em
parte seguindo orientações da classe trabalhadora, é que faz a diferença do nosso
país com os outros países desenvolvidos.
Do Congresso, dentre as propostas
aprovadas, destacam-se: melhorar o PCR,
apliando para 6% o interstício; manutenção da minuta quanto à PLR; valorização
dos salários com aumentos reais; defesa do
protocolo para prevenção de conflitos etc.
Por fim aprovou-se uma minuta com
poucas alterações da anterior. O presidente nacional da CUT, bancário Vagner

os dias 17, 18 e 19 de maio os diretores do Sindicato João Cardoso, Elenice Sanson e Elaine Braz
participaram do 24º Congresso Nacional
dos Funcionários do BB em São Paulo.
O congresso começou com um forte
apelo à unidade das correntes, para fazer
frente aos fortes ataques da diretoria do
banco. As práticas antissindicais, as ameaças de descomissionamentos, as afrontas
às confederações e o assédio moral têm
norteado a gestão do BB e têm levado o
terror às agências e departamentos.
Na análise de conjuntura, feita pelo
diretor do Dieese, Clemente Ganz, os
diretores se depararam com a seguinte
questão: “Estamos vivendo um momento de estranheza. Enquanto na Europa e
EUA as pessoas lutam por preservar seus
empregos e se reunem para ajudar os mais
necessitados que chegam a passar fome,

Foto: Divulgação

N

Conecef aprova pauta específica e
exige melhores condições de trabalho

A

pós três dias de debates, o 29º
Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal (Conecef) aprovou a pauta das reivindicações específicas que será defendida
durante a Campanha Nacional 2013 e as
negociações permanentes com a empresa.
Cinco grandes eixos foram apontados:
condições de trabalho - 6 horas já para todos, mais contratações, melhorias na logística e fim do assédio moral; isonomia
- ATS e licença prêmio para todos, fim da
discriminação do REG/Replan não saldado, ticket na aposentadoria; valorização
do piso; Saúde Caixa e recuperação do
Foto: João Cardoso da Silva Bueno

Eduardo Capelo, funcionário da Cef e diretor sindical
representou bancários de Guarulhos e Região no Conecef

poder de compra dos salários.
O Congresso deste ano teve como
lema “Sou da Caixa, faço um Brasil melhor - Sobra trabalho, faltam estrutura e
reconhecimento” e contou com a participação de 337 delegados, sendo 217
homens e 120 mulheres. A precariedade
das condições de trabalho na Caixa foi o
principal tema em discussão.
A crescente elevação do volume de
trabalho face à forte carência de pessoal, a prática rotineira de horas extras sem
registro correto e pagamento correspondente e a cobrança por metas desmedidas
figuraram entre os fatores críticos apontados nos debates.
Fonte: Contraf Cut

Delegado Sindical

Em breve estarão abertas as eleições
para Delegado Sindical na CEF. Importante elo da categoria com o Sindicato,
o delegado sindical é responsável por
apresentar as demandas dos funcionários,
ajudando na busca por soluções dos problemas. Fique atento às próximas publicações sobre o tema e se candidate.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2013
Banco:

Agência/Depto:

Função:

Elenice, Elaine e João no Congresso BB
Freitas, disse ao final o que todos queriam
ter dito: “Precisamos pedir a mudança de
toda essa diretoria do BB, que se mostra
mais autoritária e intransigente que as diretorias da época da ditadura. Vamos exigir da
presidenta Dilma a troca dessas pessoas que
atuam contra as políticas do governo democrático e popular”, finalizou Vagner.

Congresso CEF

HSBC

Bancários aprovam
minuta específica

N

os dias 15, 16 e 17 de maio o diretor do Sindicato e funcionário
do banco Itanir Batista participou
do Encontro Nacional do HSBC. Segundo
ele, no evento foi ressaltada a importância
da unidade nacional e de se repensar as
formas de mobilização. Os representantes
dos trabalhadores aprovaram a minuta específica de reivindicações. Os principais
pontos dos debates foram emprego, remuneração, saúde e condições de trabalho.
Eixos – No Encontro os debates foram definidos em três eixos: 1) emprego; 2) remuneração; e 3) saúde e condições de trabalho. No primeiro eixo
foram abordados os temas contratações
e terceirização. Em Remuneração, os
dirigentes debateram Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), Programa
Próprio de Remuneração (PPR), Plano
de Cargos e Salários, Plano de Previdência Complementar e igualdade. Já em
Saúde e Condições de Trabalho, foram
discutidos metas, assédio moral e Plano
de Saúde. Em todos os eixos foram abordadas ainda as estratégias de mobilização e a importância da construção de um
plano de lutas nacional.
Fonte: Fetec SP Cut

Leia as matérias completas e a pauta de reivindicações aprovadas nos três Congressos em www.bangnet.com.br
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CONSULTA

Congresso Nacional 2013

QUAIS SÃO SUAS
PRIORIDADES?
RESPONDA E
PARTICIPE!

SÓCIO DO SINDICATO: ( ) Sim
( ) Não
FAIXA ETÁRIA: ( ) até 20
( ) 21-30
( ) 31-40

(

TEMPO DE BANCO: ( ) até 5 anos
( ) 5 a 10 anos
RAÇA/COR ( ) branca
( ) preta
( ) parda
(

( ) 11 a 15 anos
( ) acima de 15 anos
) amarela
( ) indígena

1. Para você, quais devem ser as prioridades da
Campanha Nacional dos Bancários 2013?
a. Remuneração Fixa Direta (Marque somente duas opções)
Aumento real (índice acima da inflação)
Ampliar o piso da categoria
14º salário
PCCS – Plano de Carreiras, Cargos e Salários
Ampliar gratificações de funções
Criar piso para gerente
b. Remuneração Fixa Indireta (Marque somente duas opções)
Auxílio-creche/babá de um salário mínimo
Auxílio-educação
Cesta-alimentação maior
Auxílio-combustível
Plano de previdência complementar

SEXO: (
) 41-50

(

) Masculino
)acima 50

(

) Feminino

2. No período de setembro de 2012 a agosto de 2013, a
inflação projetada pelo Dieese é de 6,6%. Qual o índice
de reajuste total (inflação + aumento real) que você acha
que deve ser reivindicado junto aos banqueiros?

3. Para conseguir essas propostas, você está disposto a
participar da Campanha Nacional dos Bancários? (Marque
todas as alternativas das quais pretende participar)
Participando das assembleias
Participando de reuniões
Passeatas
Dia de protesto
Paralisação parcial
Greve
Não vou participar
4. Qual a importância desses temas atuais para a
Campanha Nacional dos Bancários?
Regulamentação do sistema financeiro

c. Remuneração Variável (Marque somente duas opções)
PLR maior
Não desconto da PLR nos programas próprios
Negociar a remuneração total
d. Saúde, condições de trabalho e segurança
(Marque somente duas opções)
Combate ao assédio moral
Combate ao Assédio Sexual
Fim das metas abusivas
Isonomia de direitos aos afastados por licença médica
Segurança contra assaltos e sequestros
Adicional de risco de vida nas agências, postos e tesouraria

e. Emprego (Marque somente duas opções)
Garantia de emprego/Ratificação da Convenção 158 da OIT
Mais contratações
Fim das terceirizações
Ampliação do horário de atendimento com dois turnos
Jornada de 6 horas para todos sem redução de salários
Igualdade de oportunidades na contratação, na
remuneração e na ascenção profissional

Prazo de devolução para o Sindicato:

06 de junho

Muito importante
Pouco importante

Importante
Nenhuma importância

Redução dos juros
Muito importante
Pouco importante

Importante
Nenhuma importância

5. Você teve algum afastamento do trabalho por motivo
de saúde nos últimos 12 meses? ( ) SIM ( ) NÃO
6. Você usou nos últimos 12 meses ou está usando
medicação controlada? ( ) SIM
( ) NÃO
7. Toda a pessoa tem direito à informação e a liberdade
de expressão de forma que as diferentes ideias, opiniões
e pontos de vista possam se manifestar em igualdade de
condições. Você acha a mídia brasileira é:
( ) Imparcial
( ) Parcial
( ) Não sei
8. Você acha que o Brasil deve debater um novo marco
regulatório para as comunicações baseado no interesse
público e na democratização da mídia?
( ) SIM
( ) NÃO
( ) NÃO SEI
9. Você conhece o projeto de lei 4.330, do deputado
Sandro Mabel, que regulamenta a terceirização no Brasil,
possibilitando contratar terceirizados em todas as áreas
de trabalho, prejudicando o emprego dos bancários?
( ) SIM
( ) NÃO

Sindicatos e Federações
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