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CAMPANHA NACIONAL 2013

#VEM PRA LUTA BANCÁRI@!!!
ada de aumento real de salário.
Nada de aumento real sobre os
pisos. Nada de melhoria da PLR.
Nada sobre emprego. Nada de avanços
para a saúde dos trabalhadores. Nada de
melhorar as condições de trabalho. Nada
que aponte para o ﬁm das metas abusivas
e do assédio moral. Nada para melhorar a
segurança bancária. E nada para promover a igualdade de oportunidades.
A proposta apresentada em 05.09
pela Fenaban ao Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT), é de apenas
reajuste de 6,1% (reposição da inﬂação
prevista) sobre os salários, os pisos, a
PLR e demais verbas de caráter salarial.
Indagados pelos representantes
dos bancários se essa era a última proposta, os negociadores da Fenaban responderam que “é a proposta ﬁnal, pra fechar
acordo”, e que não há mais como avançar
porque a categoria bancária já tem a melhor Convenção Coletiva do país.
O Comando Nacional rejeitou a
proposta já na mesa de negociação e aprovou um calendário de luta que aponta para
a realização de assembleias na próxima
quinta-feira, dia 12, em todo país para aprovar greve a partir do dia 19, se até lá os bancos não apresentarem uma nova proposta
que contemple as expectativas da categoria.
“Não é digna nem do nome de
proposta”, aponta Jessé Costa, presidente do Sindicato dos Bancários de Guarulhos. “Não contempla valorização de
pisos, nossas reivindicações sobre emprego, saúde e condições de trabalho, segurança e igualdade de oportunidades”,
informa Costa.
“Só uma forte mobilização da categoria em todo o país fará os bancos melhorarem a proposta”, acrescenta Carlos
Cordeiro, presidente da Contraf.
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Proposta dos banqueiros levará categoria à GREVE a partir de 19.09.
Assembleias em 12 e 18.09 preparam a batalha

A Caravana da Fetec em 27.08, liderada pelos bancários de Guarulhos e Região conclama os bancários à luta!,
num prenúncio da “proposta” da Fenaban

CALENDÁRIO DE LUTA
Por isso o Comando Nacional, reunido ao ﬁnal da reunião com a Fenaban, aprovou o seguinte calendário de luta:
12 de setembro - Assembleias em todo o país para rejeitar a proposta e decretar greve por
tempo indeterminado a partir do dia 19.
17 - Todos a Brasília para pressionar os deputados federais durante a audiência pública
sobre o PL 4330 no plenário da Câmara.
18 - Assembleia organizativa para encaminhar a greve.
19 - Deﬂagração da greve nacional dos bancários por tempo indeterminado.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e Financiários de Guarulhos e
Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 58.480.815/0001-03, Registro sindical nº 24000.001776/90-53,
por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários
dos bancos públicos e privados, associados e não associados, da base territorial deste sindicato, para
a assembleia geral extraordinária que se realizará dia 12/09/2013, às 18h30, em primeira convocação, e às 19h, em segunda convocação, no endereço à Rua Paulo Lenk, nº 128, Jd. Zaira, Guarulhos-SP, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Avaliação e deliberação sobre a rejeição da contraproposta apresentada pela FENABAN na reunião
de 05/09/2013, à minuta de reivindicações entregue em 01/08/2013;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades por prazo indeterminado a partir da 00h00 do
dia 19/09/2013.
Guarulhos, 09 de setembro de 2013.
Jessé Costa
Presidente
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As reivindicações dos bancários

• Reajuste salarial de 11,93% (5% de aumento real mais inﬂação projetada de 6,6%)
• PLR: três salários mais R$ 5.553,15.
• Piso: R$ 2.860,21 (salário mínimo do Dieese).
• Auxílios alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: R$ 678 ao mês para cada (salário mínimo nacional).
• Melhores condições de trabalho, com o ﬁm das metas abusivas e do assédio moral que adoece os bancários.
• Emprego: ﬁm das demissões, mais contratações, aumento da inclusão bancária, combate às terceirizações, especialmente ao PL 4330 que precariza as condições de trabalho, além da aprovação da Convenção 158 da OIT, que proíbe as
dispensas imotivadas.
• Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os bancários.
• Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós-graduação.
• Prevenção contra assaltos e sequestros, com o ﬁm da guarda das chaves de cofres e agências por bancários.
• Igualdade de oportunidades para bancários e bancárias, com a contratação de pelo menos 20% de negros e negras.

DIA DOS BANCÁRIOS

TERCEIRIZAÇÃO

Festa dos bancários de
Guarulhos e Região
não foi boa... FOI ÓTIMA!!!

Sob pressão da CUT, presidente da Câmara
diz que PL 4330 só será votado após
audiência pública

C

erca de 300 pessoas, entre bancários e convidados tiveram o grato prazer de comparecer no dia 27 de agosto ao bar “Praça do
Boteco”, participando da Festa em comemoração
ao Dia do Bancário. Na ocasião, foram sorteadas
60 camisetas aos presentes, além de um Tablet,
uma Câmara Digital e um Smartphone aos bancários sindicalizados das cidades de Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Mairiporã, Ferraz de Vasconcelos e Arujá. Os ganhadores desses prêmios serão
divulgados posteriormente no site do Sindicato,
no Facebook e na próxima edição do Bang! Parabéns aos participantes e até o ano que vem!!!

E

m reunião no dia 4 de setembro, com participação da CUT,
o presidente da Câmara Federal, deputado Henrique Eduardo
Alves (PMDB-RN), assumiu o compromisso de não colocar em votação
o Projeto de Lei 4330/04, enquanto o
tema não for amplamente discutido.
O debate terá a participação de
trabalhadores, empregadores e instituições de Direito, como o Ministério
Público e a Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho
(Anamatra), e será organizado pelo
presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC),
deputado Décio Lima (PT-SC).
Secretária de Relações do Trabalho da CUT, Maria das Graças Costa, apontou que a decisão é resultado da
pressão da CUT, que enfrentou a trucu-
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