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BANCÁRIOS ENTREGAM 
PAUTA POR EMPREGOS E 

DIREITOS

Uma das mais fortes conven-
ções coletivas do país, a CCT 

dos bancários está ameaçada pelo 
desmonte trabalhista aprovado no 
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Congresso. A lei 13.467, da refor-
ma trabalhista de Temer, tem o po-
der de alterar a CCT. Somada à lei 
13.429, que libera a terceirização, 
pode trazer grandes perdas aos tra-
balhadores.
Diante disso, o Comando Nacio-

nal dos Bancários entregou à Fena-
ban documento, aprovado na Dé-
cima Nona Conferência Nacional, 
para construção de um termo de 
compromisso “que proteja empre-
gos, resguarde direitos históricos e 
que delimite os atos nocivos que 
podem advir das referidas leis e 
de outras que ainda tramitam no 
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Congresso”.
“Os bancários construíram uma 

CCT forte, referência internacio-
nal. Nas mesas com bancos ou 
embates nas ruas, em mobilizações 
e greves, garantimos avanços que 
não vamos aceitar ver descartados 
por essa legislação retrógrada”, afir-
ma a presidenta do Sindicato, Ivone 
Silva, ressaltando ameaças como o 
trabalho temporário, intermitente, 
a contratação de autônomos e ter-
ceirizados, a responsabilização dos 
empregados em caso de teletraba-
lho, e o risco de perda de direitos 
diante do enfraquecimento da re-
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lação com sindicatos.
A Fenaban informou que precisa 

de tempo para avaliar o documen-
to e vai retornar ao Comando.

EM ASSEMBLEIA LOTADA, 
BANCÁRIOS RENOVAM 
ACORDOS COM BRADESCO
Os bancários do Bradesco renova-

ram seus acordos específicos com o 
banco para os próximos dois anos. 
Os acordos, aprovados por unani-
midade em assembleia realizada no 
dia 10 de agosto, abordam questões 
do Telebanco, Bradesco Financia-
mentos, Cipa Treinet e Ponto Ele-
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trônico. 
“A grande participação dá legiti-

midade à renovação e mostra que 
o bancário é atento e participativo 
quanto às questões que interferem 
nas condições de trabalho”, diz a 
dirigente sindical e bancária do 
Bradesco Sandra Regina. “Além de 
lotada, a assembleia foi animada e 
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os bancários saíram felizes com os 
avanços conquistados. Uma prova 
de que unidos conquistamos mui-
to mais”, conclui.

SEGUE A LUTA CONTRA O FIM 
DA APOSENTADORIA!
O ex-banqueiro e ministro da 

Fazenda de Temer, Henrique 
Meirelles, anunciou para outu-
bro a conclusão da “reforma” da 
Previdência, que acaba com a 
aposentadoria. Já Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), presidente da Câma-
ra dos Deputados, crava que vota 
as mudanças em setembro.
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A idade mínima passa para 65 anos 
para homens e 62 para mulheres; 
40 anos de contribuição para be-
nefício integral; tempo mínimo de 
contribuição passa de 15 anos (180 
contribuições) para 25 anos (300 
contribuições); e rebaixamento do 
valor dos benefícios, uma vez que 
serão considerados todos os salá-
rios, inclusive os menores, do co-
meço da carreira.
“Nós trabalhadores somos muitos 

mais: se nos unirmos, vamos con-
seguir barrar mais essa retirada de 
direitos”, convoca a presidenta do 
Sindicato, Ivone Silva.
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CAFÉ DOS BANCÁRIOS 
ACEITA VALES-REFEIÇÃO
Os frequentadores do Café dos 

Bancários têm mais opções para 
pagar a conta! Além dos cartões 
de crédito e débito, a casa também 
aceita os vales-refeição Alelo, Ti-
cket, Sodexo, VR, Policard e Va-
lecard. É mais comodidade para 
o seu happy hour!
O espaço, exclusivo dos bancários 

e seus convidados, está aberto das 
17h às 23h, de segunda a sexta-fei-
ra, e pode ser desfrutado por sin-
dicalizados ou não. Mas sócios do 
Sindicato têm vantagem, com 10 
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por cento de desconto na hora de 
pagar a conta!
No cardápio, uma gama de opções 

de cervejas, drinks e petiscos  de 
dar água na boca! E a temporada 
de caldos ainda está valendo. São 
diversas opções de sabores a 20 re-
ais a porção unitária.
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Seja sindicalizado e ajude a cons-
truir a luta dos bancários. Acesse 
spbancarios.com.br/sindicalize-se.

MUITO
BOM

ser sindicalizadoE
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