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Dia Nacional de Luta no BB
Nesta quarta-feira os bancários

do Banco do Brasil são os protago-
nistas do Dia Nacional de Luta, es-
tabelecido pela Comissão de Em-
presa dos Funcionários do BB
(CEBB), contra o novo Plano de Fun-
ções Comissionadas. A intenção é
mostrar a insatisfação com a medi-
da, estabelecida sem diálogo e de
forma unilateral.

O BB obriga os funcionários a
reduzirem a carga horária de tra-
balho de oito para seis horas diári-
as juntamente com a redução sala-
rial. Diversos sindicatos em todo o

país entraram com liminares con-
tra o banco.

Em alguns locais, a Justiça do
Trabalho já suspendeu a instaura-
ção do novo plano, obrigando o ban-
co a retomar as gratificações cor-
tadas e determinando multa caso
haja desobediência judicial.

Na sexta-feira (22/02), tem nova
reunião da Comissão de Empresa
dos Funcionários para avaliar a
mobilização e traçar novas estra-
tégias. Até lá, todos devem conti-
nuar unidos contra os abusos do
banco.

Bancos privados lucram 27,7 bi
Os números reafirmam que o se-

tor financeiro vai muito bem, mes-
mo com a crise na economia mun-
dial. O Itaú, Bradesco e Santander,
juntos, tiveram lucro líquido de R$
27,7 bilhões em 2012. Em contra-
partida, os empregados permane-
cem em condições precárias nas
agências, com sobrecarga de tra-
balho e sem segurança necessária.

Apesar de o resultado represen-
tar uma queda de 5,3%, o setor ban-

cário ainda é um dos mais rentá-
veis do mundo. Tem mais, a redu-
ção se deve, sobretudo, ao aumen-
to das provisões para devedores
duvidosos (PDD).

O PDD é o dinheiro que as em-
presas reservam para o caso do au-
mento da inadimplência. O resul-
tado é mais uma prova de que as
organizações financeiras podem
derrubar efetivamente as taxas de
juros, ainda elevadíssimas.

Comando Nacional organiza
campanha salarial deste ano
A organização para a campanha

salarial começa cedo. Durante o
ano, os trabalhadores se encontram
em diversas ocasiões para alinhar
as demandas da categoria. Para
definir o calendário 2013, o Coman-
do Nacional dos Bancários se reúne
nesta sexta-feira (22/02), às 10h,
em São Paulo.

Os representantes dos bancários
devem escolher as datas das con-
ferências/encontros regionais e da
Conferência Nacional dos Bancári-
os, que traça a estratégia e a pau-
ta de reivindicações.

Na oportunidade, ainda será dis-
cutido o Plano de Funções Comis-
sionadas do Banco do Brasil.

Negociação com o HSBC

Encontro de Dirigen-
tes do Bradesco

Dirigentes sindicais do
Bradesco ligados a Federação dos
Bancários do Centro Norte - Fetec-
CUT/CN, estarão reunidos nesta
quarta (20/2) em Brasilia-DF, para
discutir os temas relacionados ao
funcionalismo na instituição e as
campanhas permanentes dos fun-
cionários do Bradesco.

O evento, que é regional, conta
com a participação de 13 sindica-
tos de 8 Estados da Região Cen-
tro Norte. O mesmo será prepara-
tório para o Encontro Nacional co-
ordenado pela Contraf/CUT e que
ocorrerá no mês de março. De
Dourados participam os diretores
Edegar, Janes, Euclésio e Ivanilde.
Mais detalhes no site.

Todos a Brasília!
As centrais sindicais e movi-

mentos sociais vão estar juntos no
próximo dia 6/3, em Brasília, na
Marcha Desenvolvimento, Cidada-
nia e Valorização do Trabalho.

Na pauta comum das centrais
sindicais estão a redução da jor-
nada para 40 horas semanais, o
fim do fator previdenciário, 10%
do PIB para a educação, negocia-
ção coletiva no setor público, re-
forma agrária, 10% do orçamento
da União para a saúde, combate à
demissão imotivada, valorização
das aposentadorias e igualdade de
oportunidades entre homens e
mulheres, com salário igual para
trabalho igual.

Negociação com a Caixa
Nesta quarta (20/02), a Comis-

são Executiva dos Empregados da
Caixa, se reúne com a direção da
empresa, em Brasília, para cobrar
o percentual dos contemplados na
promoção por mérito do banco,
conquista da CCT 2012-2013.

Na ocasião, ainda serão discuti-
dos temas como, as condições de
trabalho, saúde, abertura de no-
vas agências sem contratação de
bancários, a rotina de trabalho dos
tesoureiros e a criação de regras
para o descomissionamento.

Esta será a segunda rodada de
negociações de 2013, a primeira
aconteceu dia 15 de janeiro.

O movimento sindical retomou
o processo de negociação com o
HSBC nesta terça (19/2) em Curitiba
com críticas as ações unilaterais to-
madas pelo banco em relação ao
Plano de Saúde e ao (PPR), além
da implementação da Previdência
Complementar que exclui a maior
parte dos funcionários.

 Depois de uma série de reuni-
ões sem que o HSBC apresentasse
efetividade nas propostas, os repre-

sentantes do banco reconheceram
a necessidade de um processo
negocial mais efetivo.

PLR sem descontoPLR sem descontoPLR sem descontoPLR sem descontoPLR sem desconto - O banco
anunciou que pagará integralmen-
te a PLR, regra básica mais adicio-
nal no valor próximo ao pago na
primeira parcela, cerca de R$ 600.
O pagamento será efetivado em 27
de fevereiro.

Mais detalhes da negociação no
site do sindicato.


