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Dia Nacional de Lutas

vai agitar bancários do

Real/Santander

O Comando Nacional dos Bancários

entrega hoje à Fenaban (Federação

Nacional dos Bancos) a pauta de

reivindicações da campanha salarial. As

pautas específicas dos funcionários do

BB e dos empregados da Caixa também

serão entregues aos dois bancos federais.

A campanha conta com uma

pesquisa organizada pelo Sindicato. Na

sondagem, os bancários responderam

questões econômico-financeiras,

condições de trabalho, saúde e

segurança, ajudando a entidade a traçar

as principais demandas da categoria.

Uma das principais demandas da

campanha é o reajuste de 13,23%,

mantendo a conquista do aumento real

dos últimos quatro anos. Outra

reivindicação importante é o Plano de

Cargos e Salários (PCS) para todos, o

Como já era esperado, o Banco Cen-

tral aprovou dia 29/7 a transferência

do controle do ABN Amro Real para o

grupo Santander. O grupo espanhol es-

pera para agosto a desvinculação do

Real do ABN Amro.

A compra do Real já havia sido

aprovada pelo Cade (Conselho

Administrativo de Defesa

Econômica), em dezembro do ano

passado. Em outubro de 2007, o

consórcio de bancos formado pelo

britânico RBS (Royal Bank of

Scotland), o espanhol Santander e o

belga-holandês Fortis comprou 86%

das ações do ABN Amro por 71 bilhões

de euros (aproximadamente R$ 181

bilhões). Foi o maior negócio da

história do sistema financeiro no

mundo.

GARANTIA DO EMPREGO

O Santander também é dono do

Banespa, comprado no leilão de

privatização realizado pelo governo

paulista em 2000. A grande

preocupação do Sindicato e dos

bancários é evitar que a troca de

controle gere demissão em massa,

como já aconteceu em muitos outros

casos de fusão no sistema financeiro.

A direção do Santander, em

reuniões com entidades

representativas dos bancários, garante

não haver previsão de corte de pessoal

a curto prazo. Mas, o Sindicato vai

continuar na luta para garantir o

emprego da totalidade dos

funcionários e nesta quinta-feira 14/8

realiza um Dia Nacional de Luta pelo

emprego.

A Fenaban, o Banco do Brasil e a Caixa recebem do Comando

Nacional dos Bancários a pauta de reivindicações. Agora é

intensificar a mobilização, trabalhar a unidade e pressionar

por um Acordo Coletivo decente

Entrega da minuta é

hoje quarta-feira

fim das metas abusivas, aumento

progressivo do piso salarial, em três

anos, até atingir o piso do Dieese, de

R$ 2.074,00. Aumento da PLR

(Participação nos Lucros e Resultados)

e simplificação dos critérios de

distribuição, que ficariam em três

salários mais R$ 3.500,00 para todos,

sem limitador e sem teto. Vale-refeição

no valor de R$ 17,50 por dia, cesta-

alimentação de R$ 415,00 e mais a 13ª

cesta, conquistada em 2007.

Além das novas conquistas que

devem ser incorporadas, como o

auxílio-educação e a criação de um

plano de Previdência complementar

fechado, com gestão compartilhada.

Na próxima semana, acontece o

lançamento da campanha salarial em

Dourados.

O número de segurados do INSS

cresceu 7,15% e chegou a 40

milhões. Marca considerada histórica

para a quantidade de trabalhadores

com carteira assinada como

contribuintes desde 2007.

Em 2002, o número de

contribuintes empregados estava em

30,8 milhões. Já os contribuintes

individuais, como os trabalhadores

autônomos, ficaram com a marca de

11 milhões de pessoas no ano

passado.

A quantidade de carteira assinada

Crescem segurados do INSS
de jovem com até 19 anos também

obteve aumento. Foram 21,7% de

alta em 2007 em relação a 2006.

Com percentual de elevação maior

ficaram os contribuintes do INSS

com idades entre 50 anos e 64 anos.

O crescimento foi 32,39%.

Os valores positivos para a

Previdência mostram que há mais

facilidade para se obter o primeiro

emprego e que os trabalhadores com

idade madura estão sendo mais

procurados pelas empresas, que

buscam profissionais experientes.

Assista aos jogos do Campeonato Bra-

sileiro no Bar do Sindicato todos os sá-

bados. Aproveite pra tomar uma sauna

e degustar as delicias do Kabeças Bar

DIA 31 DE AGOSTO 5ª CORRIDA PEDESTRE DOS BANCÁRIOS- PREPARE-SE!!


