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CCT e acordos são assinados

Jornada de 6 horas na
Caixa fez 30 anos

Injeção de R$ 11,2 bi na economia

Financeiras voltam a
negociar nesta quarta

Novembro Azul contra o
câncer de próstata

Quando os trabalhadores lutam
por aumento salarial, estão também
lutando pelo fortalecimento da eco-
nomia nacional. Reajuste maior sig-
nifica mais dinheiro girando no co-
mércio, no setor de serviços, aque-
cendo o mercado. O reajuste salari-
al dos bancários deve injetar R$
11,2 bilhões na economia nacional.
Os dados são do Dieese.

O dinheiro já deve começar a cir-

cular. A estimativa é de que nos
próximos 10 dias sejam injetados
R$ 2,4 bilhões, com o pagamento
da primeira parcela da PLR. Só de
Participação nos Lucros e Resulta-
dos devem circular R$ 6,04 bi.

Já as diferenças salariais
correspondem a R$ 4,24 bilhões do
montante total e os reajustes nos
auxílios refeição e alimentação fi-
cam com R$ 894 milhões da soma.

A Contraf-CUT, federações e sin-
dicatos assinaram com a Fenaban
nesta terça-feira (03/11), em São
Paulo, a 24ª Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT), resultado de 21
dias de paralisação que garantiu
reposição integral da inflação e au-
mento real.

Banco do Brasil e Caixa também
formalizaram os acordos aditivos es-
pecíficos. O mesmo aconteceu com
o Itaú, que renovou o acordo refe-

rente ao PCR (Programa Comple-
mentar de Remuneração) e à bolsa
de estudos.

O HSBC concretizou o acerto so-
bre a gratificação de R$ 3 mil aos
funcionários. A partir de agora, os
bancos têm até 10 dias para pagar
a primeira parcela da PLR (Partici-
pação nos Lucros e Resultados).

O BB já pagou ontem, a CaixaO BB já pagou ontem, a CaixaO BB já pagou ontem, a CaixaO BB já pagou ontem, a CaixaO BB já pagou ontem, a Caixa
paga na sexta-feira (06/11) e o Itaúpaga na sexta-feira (06/11) e o Itaúpaga na sexta-feira (06/11) e o Itaúpaga na sexta-feira (06/11) e o Itaúpaga na sexta-feira (06/11) e o Itaú
e Santander no próximo dia 12.e Santander no próximo dia 12.e Santander no próximo dia 12.e Santander no próximo dia 12.e Santander no próximo dia 12.

Eleições na APCEF MS nos dias 05 e 06/11
Nesta quinta e sexta-feira (05 e 06/11) os associados da Associação

do Pessoal da Caixa Econômica Federal do MS (APCEF MS), vão as
urnas para eleger a sua nova diretoria, membros do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal, para o triênio 2015 a 2018.

Duas chapas estão na disputa, a Chapa-1 – Renovação, tem como
candidata a reeleição a atual presidente Nanci Pereira e a Chapa-2 –
Por uma Gestão com Trabalho, Participação e Transparência, têm como
candidato a presidência Cícero Santos.

APOIOAPOIOAPOIOAPOIOAPOIO - Os diretores do Sindicato dos Bancários de Dourados e Re-
gião, Leonice Francisco Mariano, concorre na Chapa-2 como suplente
da diretoria e Edson C. Rigoni ao cargo de Conselheiro Deliberativo. A
diretoria da entidade apoia e pede votos aos dois companheiros.

Proposta da Poupex será apreciada dia 11
Em reunião no dia 29/10, repre-

sentantes do Sindicato dos Bancá-
rios de Brasília-DF e da Poupex tra-
taram da pauta de reivindicações
especificas dos trabalhadores refe-
rentes ao período 2015/2016.

Atendendo a reivindicação dos
funcionários, a Poupex se compro-
meteu a seguir o índice de reajuste
negociado com a Fenaban, de 10%
sobre todas as verbas (salário, gra-
tificações) e 14% sobre os vales
(tíquete e cesta alimentação).

Na ocasião, foram discutidas as
24 cláusulas que compõem a mi-

nuta, entre eles, terão desdobra-
mentos no decorrer da vigência do
acordo: apresentação e discussão
da metodologia de avaliação com
efeito nas promoções do Plano de
Carreira, Cargos e Salários (PCCS)
e novas tratativas com o Banco do
Brasil com o objetivo de reduzir as
taxas sobre produtos e isenção de
tarifas aos funcionários.

ASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIAASSEMBLEIA – O texto do acordo
será submetido à deliberação dos
trabalhadores em assembleia que
será realizada na próxima quarta-
feira, dia 11 de novembro.

Depois de meses sem tratar so-
bre as demandas dos financiários,
a Fenacrefi (Federação das Finan-
ceiras) agendou negociação com os
trabalhadores. A rodada acontece
nesta quarta-feira (04/11), a par-
tir das 10h30, em São Paulo. A
pauta de reivindicações está nas
mãos das empresas desde junho e
a primeira negociação aconteceu,
exatamente, em 1º de julho. Mas,
até agora, só alguns avanços.

A greve histórica dos bancários
de 1985 é lembrada como mais
um feito importante dos trabalha-
dores brasileiros que completou
30 anos na sexta-feira (30/10).

O movimento garantiu, nesta
data, a jornada de seis horas, uma
das prioridades da greve de ad-
vertência na Caixa que teve ade-
são de quase 100% dos emprega-
dos naquela ocasião.

O movimento grevista em 1985
conquistou, ainda, o reconheci-
mento dos trabalhadores como
bancários, o reconhecimento do di-
reito de greve e a abertura à
sindicalização dos trabalhadores
junto às entidades representantes
da categoria bancária.

Sem dúvidas, uma greve me-
morável para o movimento social
e sindical brasileiro.

Depois de um mês enfatizando
a importância do diagnóstico pre-
coce do câncer de mama, agora é
a vez dos homens. A campanha
Novembro Azul tem como foco
conscientizar sobre o câncer de
próstata no Brasil. De acordo com
o Inca (Instituto Nacional do Cân-
cer), em 2014, foram registrados
68.800 novos casos de tumor na
próstata. Número maior do que os
52.680 de mama. Os homens com
casos da doença na família ou ne-
gros devem realizar o exame anu-
almente a partir dos 45 anos. Os
demais a partir dos 50 anos.


