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Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro

Categoria usará redes sociais para
pressionar Fenaban por novo acordo
Para fortalecer a luta os bancários devem compartilhar mesangens
na redes sociais nesta quarta(11) #AssinaFenaban e #TodosporDireitos
O Comando Nacional que
representa os Bancários na mesa de
negociações, estará reunido nesta
quinta-feira (12/07), em São Paulo,
para a segunda rodada de
negociação com a Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos)
sobre a Minuta de Reivindicações da
Campanha Uni cada 2018.
A categoria deve nesta quartafeira (11), estar mobilizada para
pressionar os bancos a assinar o Préacordo, documento necessário para
garantir a manutenção dos direitos
estabelecidos na CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho), que tem
vigência até o dia 31 de agosto.
Na primeira rodada, a Fenaban
não aceitou discutir a assinatura do
Pré-acordo, mudando um
posicionamento que vinha tomando

há 26 anos, desde que foi assinada a CCT em
âmbito nacional.
Sem o Pré-acordo, os bancos cam
desobrigados de cumprir os diversos
direitos que a categoria conquistou ao
longo dos tempos, tais como os vales
refeição e alimentação, auxíliocreche/babá, estabilidade préaposentadoria, Plano de Saúde, dentre
outros.
Para impedir que isso aconteça, todos
devem se engajar nas atividades deste dia
11 de julho, compartilhando nas Redes
Sociais mensagens com as seguintes
bandeiras de luta #AssinaFenaban e
#TodosporDireitos.
O movimento sindical entende que toda
pressão é necessária para garantir o Préacordo e demonstrar aos bancos que a
categoria não abre mão de conquistas
históricas obtidas com muita luta.

Bradesco é condenado por irregularidade em vale transporte
O juiz Rossifran Trindade Souza,
da 18ª Vara do Trabalho de Brasília,
julgou procedente os pedidos da
ação civil pública movida pelo
Sindicato dos Bancários de Brasilia
contra o Bradesco questionando a
base de cálculo utilizada pelo banco
para efetuar o desconto do vale
transporte dos salários dos
bancários.
Pelo que determinam a lei e a
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) da categoria, o banco apenas
pode descontar de seus empregados
o percentual de 4% do salário-base.
Apesar disso, o Bradesco efetuava
irregularmente o cálculo do
percentual de 4% sobre outras

verbas, como o adicional de tempo de
ser viço e a grati cação de função,
aumentando consideravelmente o valor do
desconto nos salários.
Na sentença, o juiz reconhece a
irregularidade, determinando a devolução
dos valores aos empregados, e ordena ao
banco que se abstenha de realizar desconto
do vale transporte sobre grati cação de
função, grati cação de caixa, ajuda de custo
especial e adicional por tempo de serviço,
bem como de todas as outras parcelas
adicionais. Assim, o desconto do vale
transporte deve ocorrer apenas sobre o
salário-base.
O Banco já se manifestou e vai recorrer
uma vez que ainda cabe recurso da decisão
na Vara de Brasilia..

Sindicato convoca
funcionários do BB
para debater Cassi
Numa iniciativa do Sindicato
dos Bancários de Dourados, os
funcionários ativa e aposentados do
Banco do Brasil estarão se reunindo
nesta quinta-feira 12/7, no auditório
do Sindicato para debater a
governança e o momento critico por
qual passa a Cassi.
Eles vão aproveitar para indicar
duas pessoas para representar o
funcionalismo no Conselho de
Usuários da Cassi-MS, titular e
suplente da região de Dourados.
Na última reunião do Conselho
de Usuários da Cassi em 22/6, os
conselheiros se manifestaram contra
as mudanças de sustentabilidade e a
implantação do voto minerva e o
aumento da co-participação.
Os conselheiros do MS,
decidiram pelo posicionamento
contrário à proposta apresentada
pelo Banco na forma como o
processo vem sendo conduzido.

Sindicato prepara
Festa Julina
Tr a b a l h a d o re s d o R a m o
Financeiro de Dourados e Região-MS
vão participar no dia 28/7 de uma
Festa Julina denominada - Arraiá
Solidário dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro. O evento será na
sede campestre do Sindicato e terá
barracas com várias comidas típicas.
As barracas serão organizadas
pelo Banco do Brasil, Santander,
Sindicato e Sicoob, que carão
re s p o n s áve i s p e l a ve n d a d o s
alimentos. Todos estão convidados
para participar do evento.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2018
A participação de todosétudo!

Vamos construir
juntos a nossa luta!

