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Sexta-feira é dia de luta pela
pauta da classe trabalhadora

A luta do movimento sindical
contra a terceirização fraudulenta
e o PL 4330 fazem parte da pauta
da classe trabalhadora que será co-
brada dos governantes na sexta 30
quando ocorre o Dia Nacional de
Mobilização e Paralisação, convo-
cado pela CUT e demais centrais
sindicais.

A categoria bancária também
participa desse protesto, inclusive
em Dourados, onde a atividade está
sendo construída em conjunto por

diversos sindicatos e outros movi-
mentos sociais já há alguns dias.

Os trabalhadores reivindicam,
ainda, o fim do fator previdenciá-
rio, a redução da jornada de traba-
lho para 40h semanais sem a di-
minuição do salário, educação, saú-
de e transporte públicos de quali-
dade, além de valorização das apo-
sentadorias; reforma agrária e sus-
pensão dos leilões de petróleo.

Vem para a luta, bancário(a)! Não
é só pelo salário.

PL-4330 ameaça trabalhadores
A categoria bancária corre sérios

riscos de desaparecer. Isso porque,
se o projeto de lei 4330, que regu-
lamenta a terceirização em ativi-
dades-fim, for aprovado, uma em-
presa, inclusive um banco, pode
terceirizar não apenas parte das ati-
vidades, mas todas. Portanto, uma
organização pode funcionar sem,
sequer, um empregado formal.

Mobilização - Mobilização - Mobilização - Mobilização - Mobilização - A queda do PL será

reforçada no Dia Nacional de
Mobilização e Paralisação, nesta
sexta (30/08). Na próxima sema-
na, na terça e quarta (03 e 04/08),
tem mais mobilização em Brasília.
O objetivo é visitar gabinetes de
parlamentares e acompanhar as
reuniões da CCJC (Comissão de
Constituição e Justiça e de Cida-
dania) da Câmara dos Deputados,
onde o projeto pode ser votado.

Torneio de Truco
Realizado na sexta feira (23/08)

na sede do sindicato, com 12 du-
plas, compostas por bancários, de-
pendentes e sócios comunitário.

Chegaram a final as duplas Raul
e Nelson (Caixa) e Gilberto e
Ronaldo (Santander). Após muita
disputa apresentou como vence-
dores do torneio a dupla formada
por Raul e Nelson, que foram pre-
miados com troféus e 02 caixinhas
de cerveja.

A coordenação dos jogos agra-
dece a participação em massa dos
bancários na competição.

Democratização da mídia
Jornalistas, intelectuais, parla-

mentares e representantes dos
movimentos sociais participaram
na quinta (22/8), no Congresso Na-
cional, do lançamento da propos-
ta de projeto de lei (PL) que regu-
lamenta o funcionamento de mei-
os de comunicação, a chamada Lei
da Mídia Democrática. Hoje a
mídia brasileira é uma das mais
concentradas do mundo. Menos de
10 famílias controlam 70% dos ve-
ículos de comunicação. Uma con-
centração de poder, de falas e de
recursos.

Hoje é o Dia d@ Bancári@
Parabéns a todos os profissionais que traba-

lham e se dedicam, diariamente, nessa profis-
são, são os votos da diretoria do Sindicato, que
ao cumprimentá-los reforça o convite para se
fazerem presentes na confraternização deste sá-
bado, para juntos comemorarmos o nosso dia

com delicioso almoço na AABB em Dourados.

Proposta global sai dia 5/9
Os bancos mais uma vez se abs-

tiveram de apresentar proposta aos
bancários nesta segunda e terça (26
e 27/8), em São Paulo, no encerra-
mento da terceira rodada de nego-
ciações da Campanha 2013, dedi-
cada ao tema remuneração. Mas
anunciaram que apresentarão uma
“proposta global” para a pauta ge-
ral de reivindicações na próxima ro-
dada, no dia 5 de setembro, às 14h.

Banco do Brasil     - Na segunda ro-
dada específica sexta (23), foram
destacadas várias propostas para
soluções dos problemas de saúde,
previdência, segurança, igualdade
e condições de trabalho. O banco

não se pronunciou sobre esses te-
mas. A terceira rodada acontece
nesta quinta (29). Em debate as
questões econômicas e sobre o pla-
no de funções e carreira.

Caixa – Também nesta quinta
(29), às 15h, em Brasília, aconte-
cerá a terceira rodada de negocia-
ção específicas. Em discussão rei-
vindicações sobre carreira, contra-
tações e isonomia. Nas duas pri-
meiras negociações, os “nãos” às
reivindicações se repetiram, indig-
nando os empregados.

Detalhes de todas as negociações
com Fenaban, Caixa e BB você con-
fere no site do sindicato.

Bancários trabalham para
remunerar acionistas

Os responsáveis pelo excelente
resultado dos bancos no Brasil re-
cebem cada vez menos retorno por
esse trabalho. Os bancários viram
cair, nos últimos anos, a parcela
que recebem do valor adicionado
(PIB do setor), que são todas as
receitas do banco, já subtraídas as
despesas de intermediação finan-
ceira e outras, operacionais. Esse
valor que sobra é distribuído en-
tre acionistas; governo (impostos)
e trabalhadores (remuneração,
vales, auxílios, FGTS). Entre 1999
e 2005, em média, os acionistas
ficavam com 25,9% dessa distri-
buição do valor adicionado (DVA),
governo 24%, e 50,1% eram des-
tinados aos trabalhadores. Nos úl-
timos anos, entre 2006 e 2012,
houve uma inversão: Governo
continua na casa dos 23%, já os
acionistas quase 40% e os traba-
lhadores ficaram com apenas 37%.


