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Diferenças começam a ser pagas

Tragédia e imoralidade

20 de novembro, Dia da Consciência Negra

Caixa lidera ranking de
reclamações do BC

Após cobrança, mesa so-
bre Cassi será retomada

Hoje tem reunião com Santander
A COE (Comissão de Organiza-

ção dos Empregados) se reúne com
o Santander nesta quarta-feira (18/
11), a partir das 14h, em São Pau-
lo. É a primeira negociação depois
da campanha salarial.

A pauta é bem extensa. Desta-
que para a isenção de tarifas para
funcionários e aposentados do ban-
co, ampliação das contratações e o
fim da rotatividade. Entre janeiro
e setembro deste ano, a carteira de
clientes cresceu 3,8%. Mas, o qua-
dro de funcionários não aumentou

na mesma proporção.
As demandas não param por aí.

Os bancários querem melhores con-
dições de trabalho, com o fim da
pressão e das metas individuais e
a proibição da abertura de conta
universitária fora da jornada e do
local de trabalho.

Também reivindicam a apresen-
tação do resultado da implantação
da primeira fase do programa Jei-
to Certo. Questões referentes ao
plano de saúde estão na pauta dos
debates.

Assinado acordo dos financiários
A assinatura da renovação do

acordo coletivo dos financiários
aconteceu nesta terça (17/11). A an-
tecipação da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) será creditada
no dia 27 de novembro.

As diferenças salariais e verbas
retroativas a 1º de junho, data base
da categoria, saem em dezembro.

POUPEXPOUPEXPOUPEXPOUPEXPOUPEX - Já o Acordo Coletivo
dos trabalhadores da Poupex deve
ser assinado ainda nesta semana.

Depois de concluídas a antecipa-
ção da PLR, ainda como resultado
do êxito da mobilização dos bancá-
rios na Campanha 2015 os bancos
começam a pagar, nesta semana, as
diferenças referentes aos reajustes
de 10% no salário e 14% nos vales
retroativas a 1º de setembro.

O Santander fará o depósito nes-

ta quinta (19), o Banco do Brasil e
a Caixa na sexta (20). Na semana
que vem. O Itaú depositará no dia
27. O Bradesco pagará a diferença
em duas parcelas: a dos vales no
dia 26 e as do salário no dia 27. E
o HSBC fará o depósito também
parcelado: da diferença salarial no
dia 27 e dos vales no dia 28/11.

Não só os empregados estão in-
satisfeitos com a Caixa. O descon-
tentamento existe também por
parte dos clientes. Em outubro, a
instituição financeira liderou o
ranking de queixas do Banco Cen-
tral. É a quarta vez no ano. O se-
gundo lugar é ocupado pelo
Bradesco. O Itaú surge na tercei-
ra posição. A lista ainda tem o
HSBC, em quarto lugar e, no quin-
to lugar o Santander.

Campeoche definiu os finalistas
As semifinais do 3º Campeonato

dos Bancários por Ordem de Che-
gada (Campeoche), disputadas nes-
ta terça (17/11) no Campo do Sin-
dicato, com dois jogos equilibrados,
definiu as vagas na final da com-
petição que ocorrerá na próxima
terça-feira, 24 de novembro.

Na primeira partida a equipe 1
(Quiosque Já) enfrentou a equipe 4
(Bancários e Cia). O jogo terminou

empatado em 3 gols e foi decidido
nas penalidades por 3 X 2 a favor
do “Quiosque Já”.

Já no segundo jogo foi a vez da
equipe 2 (Capivaras FC) enfrentar
a equipe 3 (A Espera do Milagre),
que saiu vencedora pelo placar de
2 x 1. Com os resultados, a final
da competição será entre as equi-
pes “Quiosque Já” e “A espera do
Milagre”. Mais detalhes no site.

Comemorada há mais de 30 anos por ativistas
do movimento negro, em 20 de novembro, a data
foi oficializada pela Lei 12.519 de 2011 e, inclu-
ída em 2003 no calendário nacional, o Dia da
Consciência Negra, refere-se à morte de Zumbi
dos Palmares, o último líder do maior dos
quilombos do período colonial, o Quilombo dos
Palmares. A data deve ser também de reflexão.

A tragédia de Mariana (MG),
cuja extensão pode se ampliar, di-
ante das denúncias de risco de
rompimento de outra barragem,
expõe mais uma vez as relações
promíscuas entre os interesses
públicos e privados. Por exemplo,
o relator do novo Código de Mi-
neração, em debate no Congresso
Nacional, deputado Leonardo
Quintão (PMDB-MG), confessa ser
financiado pelas mineradoras e
ainda tem a cara de pau de afir-
mar: “Não tenho vergonha disso”.
A Samarco, responsável pelo de-
sastre, é empresa das multina-
cionais Vale do Rio Doce, brasi-
leira privatizada pelo PSDB/DEM
no governo FHC, e da BHP, aus-
traliana.

Após cobranças do movimento
sindical, as negociações sobre a
Cassi, Mesa que reúne direção do
BB, Comissão de Empresa dos
Funcionários e outras entidades re-
presentativas dos trabalhadores,
serão retomadas nesta quinta-fei-
ra (19), em Brasília. Conquistada
pelos funcionários do Banco do
Brasil em 2014, será a primeira
mesa após a Campanha deste ano.
A reunião ocorre em um momen-
to crucial para a entidade. Além
da situação deficitária, que vem
se alongando sem uma solução
negociada com os trabalhadores,
tem a questão de que até o final
deste mês a Cassi precisa aprovar
seu orçamento para 2016.


